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KALINIAI ŠUKELE 
MAIŠTĄ.

New Yorko miesto kalėji
me ant Blackwells Island ki
lo tikras kalinių maištas. Ta
sai faktas dar vieną kartą 
parodė visuomenei,kokia su
puvusi tvarka viešpatauja 
Amerikos kalėjimuos.

Kaliniai dėl šių priežasčių 
’sukilo: v x

1) Tvah-ka ant Blackwells 
Island supuvusi.

2) Nepaprastai siaučia Li
gos.

3) Kaliniai turi gyventi 
baisiame susikimšime.

4) Neleidžia pasimatyt 
su ‘draugais.

5) Maistas nuodingas svei
katai.

6) Nevalia rašyt priete- 
liams laiškų. Kalėjimo vir
šininko elgimasis bintai iš
kas. Maište dalyvavo 700 
kalinių. 10 d.liepos, kai maiš
tas pasiekė augščiausį laips
ni, padegta kriaučių šapa ir 
supjaustyti mašinų, diržai. 
70 sargų su revolveriais ran
kose tik per vargą apgalėjo 
sukilėlius.

Pirm to kelias dienas ka
liniai su didžiausiu įnirtimu 
svaidė torielkas, peilius, me
džio gabalus j savo sargus. 
Keli sargai sužeisti, keli ka
liniai taip-pat.

Dabar, kada kaliniai ap
galėti, juos maitina tik van
deniu ir duona.

Kalėjimų komisijonierė 
K. Davis (moteris), jau no
rėjo šaukti miliciją, nors ir 
pripažįsta, kad tvarka kalė
jime supuvusi.

Jau po Pittsburgho streikui. 
“Laisvei” pranešama iš E. 
Pittsburgo:

“Westinghouse darbinin
kų streikas pralaimėtas. Pa- 
nedėly, liepos 13 d., sugrįšim 
prie darbo. Teko girdėti,kad 
daugelis tų, kurie ypač pa
sižymėjo streike, neteks dar
bo.

Nežinom, kas mus laukia 
ateinančiam panedėly”.

Kiti laikraščiai praneša, 
kad nutarimą grįžti prie 
darbo yra padarę ant didelio 
mass-mitingo.

Streikas tęsėsi 5 savaites 
ir buvo nepaprastai pavyz
dingas, be jokių riaušių.

Kompanija . sakosi pava
rysianti streiklaužius ir ne- 
bausianti streikierių. Būtų 
gerai, jeigu tik pažadėjimas 
bus ištesėtas.

kė nupuolė. Dabar, Mėsos 
Trustas vėl garsina pabran
ginsiąs savo tavorą. Dėlto, 
girdi, kad gyvuliai pabran
go.

Oi, vagie! Kepurė dega!

Nori pasivėžyt? Dykai.
Washington, 9 liepos.— 

Tarpvalstijinės Komercijos 
Komisija padavė senatui 
skundą, kad Louisville and 
Nashville, ir Nashville,Chat
tanooga ir St. Louis gelžke- 
liai 1913 metuos važinėjimą 
davė dykai. Visiems? Oh... 
Kas nežino, kad tie, ką dirba 
—nesirokuoja. Gelžkeliai 
tiktai su “žmonėmis” sėbra
vo! Tstatimdavystės ir kiti 
valdiški nariai, advokatai, 
laikraščių atstovai ir šiaip 
sau įtekmingi” vyrai, ot tai 
vyrai! Tik jie užsipelno 
gelžkelių malonės! Ir tai ne 
dėl mados taipgi! Jie gali 
“atsilyginti” žmonių nelai
me. Ir atsilyginti niekad ne
pamiršta. Darbo žmonės? 
Jie turi vienytis, protauti; ir 
tik tada galės jų atydą at
kreipti.

Hoosick FalIIs fa= 
natikai bus nu= 

bausti.
Hoosick Falls fanatikai 

bus nubausti, nežiūrint kas 
“Liet.” rašoma. Darbas ei
na geru keliu. Tik nebus tū
li faktai skelbiami spaudoj, 
pakol mušeikos nebus žinioj 
District Attorney’o . Mūsų 
advokatai vistiek nukraus- 
tys juos į Grand Jury.

Girdėjau, kad trįs Hoo
sick Falls saliūninkai pa
traukti ant Grand Jury už 
pardavinėjimą svaigalų už
gintose vietose. Visi trįs— 
lietuviai. A.V.V.

Baltimorej pilna detektyvų.
Pastaruoju laiku čia smar

kiai pradėta darbuoties tar
pe gatvekarių darbininkų, 
kurių yra 3,000. Norima su
tverti unija. Ir štai mieste 
paplito privatiškų detekty
vu, kuriuos užlaiko kompa
nija tuo tikslu, kad kokiu 
nors būdu atgrasinus žmo
nes nuo organizavimosi į li
niją.

Argentinoj vergija.
Tūkstančiai vaikinų yra 

tikrais v vergais- didžiose 
plantacijose Argentinoje — 
pranešė Reginald Lloyd, ku
ris sugrįžo iš tos šalies. Ji
sai yra redaktorium Heral- 
do.

Lloyd sako, kad tos Ar
gentinos plantacijos daug 
kuomi primena Mexikos 
plantacijas.

Biznieriai organizuojasi.
Cincinnati.—Apie 100 šio 

miesto biznierių susiorgani
zavo į savo draugiją apgyni
mui savo reikalų.

Mat, visi organizuojasi.

Paleistuvystes agentai.
New Yorke sugauta kuo

pa nedorėlių, kurie užsiimi
nėjo paleistuvystės agentū
ra. TMeš juos dabar užves
ta tardymas. Nariai tos 
gaujos plačiai veikė ne vien 
Amerikoj, bet net ir Rusijoj. 
•Jie atveždavo iš Rusijos jau
nas merginas, pavadindami 
savo žmonomis ar seseri
mis.

Mesa vėl sparnus judina.
Laike kongresinio tyrinė

jimo Mėsos Trusto 1912 m., 
skelbta, kad pas smulkiuo
sius (retail) pardavikus mė; 
sos prekė buvo nuo 11.8 iki 
13.3 nuošimšių brangiau, ne
gu 1900 m., nežiūrint; to, kad 
ūkininkams už galvijus pre

Daug žadanti laukai.
Šiemetinė javų išžiūra la

bai daug badanti. Kviečiai 
net gausesni, negu perųai; 
kukurūzai, nors dar jauni, 
bet išrodo puikiai; rugiai, 
miežiai, avižos, bulvės, linai, 
šienas, tabakas—viskas na
šu. ?

aAh, kad tai prigulėtų 
žmonėms. Dabar-gi, jei pel
nas nebus tikrai peržvelgia
mas, jie greičiau paliks gė
rybes ant laukų, idant pas
kui ant stokos dejuojant, vėl 
prekes pakelti, kaip nuo se
niai kad daroma. Rodos, ir 
raportai nurodo, kad užde- 
rėjimas nelems žmonėms la
bo.

rinkta 71 suvirs milijonas.
Pennsylvanijoj sumokėta 

6 milijonai, Illinoise suvirš 4 
milijonai.

Canados valdžia demons
truoja savo atžaga- 

reiviškumą.
Quebec, 8 d. liepos. — Ta

ryba examinieriu šio mies
to uždraudė poniai Onai 
Langstaff užsiimti advoka
to praktika, nors ji yra pa
baigus tam tikrą mokslą ir 
gavus advokato laipsnį.

Kodėl? Tik todėl, kad ji 
moteris, ir kas dėl valdžios 
dar aršiau, tai kad ji yra iš
tekėjusi moteris.

Kenoshos šiaučius — 
. kunigu.

LIETUVIAI DARBININ
KAI MALDAUJA PA- 

ŠELPOS.

Kas čia per kunigas?
Ogi Kenosha’os šiaučius 

Jurgutis, pasirėdęs kunigiu
ko drapanomis.

Jau iš veido matyt, kad 
šiaučius, vyras ir iš stuo
mens ir iš liemens.

Tai matote, kaip dievo
baimingi žmoneliai “myli” 
savo tikėjimą, kad net kuni
gais pasirėdo!

Kas bus su tuo Jurgučiu, 
mes nežinom, bet 
tai jau taps, kaip ans 
gramotnas” So. Omaha ga
nytojas.

Bet, tiesą kalbant, tai ko
dėl šiaučius negali būt kuni
gu! Juk jo galvoje tiek pat 
kvailumo, kaip ir pas didžiu
ma “tikrų” kunigų.

Turbūt, jau artinasi svie
to pabaiga, kad dvasišką sto
ną ir parapijos šulai perniek 
laiko.

šlovingas
“ne

Brooklyn Cooparcge . Co. 
darbininkų atsišaukimas. (
Męs, So. Bostono statinių . 

dirbėjai, lietuviai darbinin- 
khi, atsišaukiam į lietuvišką 
visuomenę,kad mus paremtų 
medžiagiškai šioj valandoj, ' 
kada męs kovojam už dides
nį duonos kąsnį. Visiems yra 1 
žinoma, kad šiuose laikuose, 
jai darbininkas dar dirba, 
tai šiaip-taip gali stumtis 
diena iš denos su duonos 
kąsniui

Bet jeigu darbininkas ne
tenka darbo arba i^eima į ko
vą už didesnį duknos kąsnį, 
tai tuoj pasijunta, kad badas 
jam žiūri stačiai į akis. Prie 
tokio maisto brangumo, dar
bininkas negali centą susi- 
taupyt juodai dienai, o dar 
sunkiaus tiems, kurie turi 
šeimynas.

Tat meldžiame paremti 
mus šiame sunkios kovos 
lauke. Streikas eina vis 
smarkyn. Iš pradžios strei
kavo mažiau, bet dabartinis 
streikierių skaitlius siekia 
85 darbininkų. Dirbtuvėj 
gi iš viso dirbo 95. Streik- 
laužiauti pasiliko 10 airišiu- 
kų vaikėzų. Kompanija per 
provokatorius nori darbi
ninkus sukurstyt; patįs bo
sai, kur tik sutinka seną 
darbininką, tuojaus fundina 
ir prašo grįžti prie darbo. 
Bet žmonės yra išanksto 
persergėti, kad vengti visu 
kurstymų ir išrodo, kad nei 
pasiseks išardyt darbininkų 
vienybę.

Pasarga. Aukas meldžiam 
siųsti kasieriui T. Jakavo- 
niui. kuris yra po kaucija. 
Laiškus, su aukavusiu var- 
Jais, siųskite sekretoriui J. 
Pečiuliui.

Aukos bus pagarsintos ta
me laikrašty, kurį aukauto
jai nurodys.

Kasieriaus antrašas: Tho
mas Jakavonis, 194 Athens, 
st.. So. Boston, Mass.

Sekretoriaus antrašas: 
John Pechiulis, 366 W. 
Broadway, S. Boston, Mass.

C. Tamulionis, 
St. Mockus.

Ir vėl teisėjo žabangos.
Granite City , III.—Fęde- 

rališkas teisėjas Humpries 
“subytino” visus kitus tei
sėjus. Jisai uždraudė strei
kininkams iš American Steel 
Foundry šnekėti su skebais. 
Jeigu gi šnekės—bus kalėji
mas.

Kai “buiza” atuigo — tai 
iškėlė didelį balių.

Miami (Arizona). “Mister 
Fivecent Beer” jau atėjo ir į 
šitą miestą, išvarydamas 
lauk “Mister Fifteencent 
Beer”.

Tai tik ir iškelta balių! 
Visur plevėsavo vėliavos ir 
griežė trimitos.

šunį palaidojo.
Atlantic City, N. J.—Čia 

palaidotas “aristokratiškas” 
šuva su didelėmis ceremoni
jomis. Buvę gana daug pa
lydovu.

Prakeiktas surėdymas!

Kiek surinkta taksų nuo 
įeigiį.

New Yorke surinkta tak
sų nuo įeigų (income) $22,2- 
88,675.

Prieš lytišką hygieną.
Nacionalė Edukacijos 

Asocijacija, dabartiniame 
savo suvažiavime St. Paul 
net kryžiavodamasi prieši- 
nos išguldinėjimui mokslai- 
nėse lytiškosios hygienos. 
Sako:

“Žinojimas niekad nesu- 
stiprįs nekaltybę (purity). 
Išguldinėjimas lytiškų klau
simų tik ką susilpnintų do
rą ir pagriautų privilegijas 
Amerikos šeimynų”.

Tai iūsu mintis, mokinto-
jai? Išrodo lyg kad apipu 
vusios, senos.

o#

Didžioji Šiaulių 
Gegužine.

Matomai, didžioji Šiaulių 
gegužinė, kuri metas į metą' 
atsikartoja jau nuo laisvės, 
metų, ’ pradeda nustoti 
savo patraukiančios galės. 
Seniau tai būdavo radikalių 
elementų pramogė—pasi
šnekėjimas, 1 
jaunuolių dvasia, viltis spar-! 
nūs įgydavo. Dabar, jau lyg 
ir nematyti senojo ūpo.

Apie gegužinę rašo “Vil
nis”:

“Gegužinė buvo birželio 7 
ir 8 d. Buvo žadėjęs būti 
spektaklis,bet spektaklio ne
leido valdžia. Teko tenkin- 
ties paprastu šeimyniniu va
karu. Susirinko pusėtinai 
publikos, narių ir rekomen
duoto jų svečių. Tečiaus 
“Varpo” įspūdis pasiliko ne
koks. Nebematyt “Varpe” 
dar prieš metus galingos 
darbininkų grupes. Draugi
joj visur jausti buržuazijos 
ir tautininkų dvasia. Tai y- 
pač teko pastebėti per “Vy
tautą kalėjime”, kurį tame 
vakarėly rodė. Keista ir kar
tu pikta, kad “demokračios” 
“Varpo” draugijos valdyba 
leido skelbti iš savo scenos 
bjauriausias monarchizmo 
idėjas. Dar keisčiau, kad 
nariai neikiek neprotestuo
ja prieš tai, lenkiasi prieš vi
sagalį “Varpo” senį režiso- 
rių p. Lendsbergį, dar ir pa
tys dalyvauja panašiuose, 
spektakliuose. O tautinin
kai, žinoma, tik plojo “did
vyriui Vytautui”. Šiaip me
no žvilgsniu, vakaras publi
ką visiškai pakakino. Ypač 
patiko p. Vielovi.čaitės solo. 
Ant rytojaus buvo pati ge
gužinė Aleksandrijos dvare. 
Publikos buvo gana daug,bet 
darbininkų irgi maža tebu
vo. Užtat nebuvo ir tokių 
dalykų, kaip pirmiaus būda
vo: darbininkai žaizdavo 
sau, “piliečiai” vėl sau. Ma
tyt, ne pakeliui jums, drau
gai darbininkai, su “Varpu”. 
Rūpinkitės, geriau savo kul
tūros draugiją steigti”.

V. Kudirkos kapas.
Lietuvos susipratusioji vi

suomenė žino, kad ant Šešu
pės kranto, Naumiesčio ka
pinėse, ilsis mūsų neužmirš- 
tamasai Dr.Vincas Kudirka. 
Čia Kudirkos giminių nėra: 
tėvai ir kiti giminės ilsis sa
vo tėviškės, Paežerių (Vilk, 
apskr.), kapinėse, sesers ir 
broliai iš pamotės išsiskaidę 
po visą pasaulį, vienintelė 
tikroji*, dar tebegyvenanti 
sesuo, irgi toli nuo Naumies-^ 
čio. Tečiau, nors Kudirka ir 
neturi čia giminių, bet turi 
savo idėjų pasekėjų, užtai jo 
kapas niekuomet nebūna ap
leistas. Pasirodo, kad jo ka- 

< pas nuo pat pradžios, t.y. jau 
penkiolikti metai, prižiūri
mas, nuo piktžolių aprave- 
mas, gėlėmis apsodinamas ir 
apskritai visą laiką gražiai 
užlaikomas g. O. Baltrušai
tienės iš Naumiesčio. Už to
kį mūsų didvyrio kapo glo
bojimą Lietuvos visuomenė 
turi tarti jai ačiū.

ŽYDŲ “KARALYSTE” 
PALESTINOJ.

Konstantinopolis. — Su
vienytų Valstijų ambasado
rius Turkijoj, ponas Mon-

kur atgydavo genthau, aplanke Palestiną.
Apie savo kelionę jisai pasa
koja su didžiausiu pamėgi
mu. Jam paaiškėjo, kad il
gainiui žydai užims savo se
ną tėvynę. Ambasadorius 
pasakoja apie žydų atgimi
mą ir kolionizaciją, kuri va
roma labai sparčiai. Žydai 
su mielu noru užsiima žem
dirbyste,steigia savo mokyk
las. Pas juos dildinasi tos 
blogosios ypatybės, kuriasi 
Įgijo gyvendami tarpe tautų,' 
žiūrėjusių į juos šnairoms.

Rochestery (New Yorko 
valstijoj) atsibuvo žydų sio
nistų konvencija. Daktaras! 
Rupiu iš Palestinos praneša,’ 
jog organizuojama milijoni-! 
nė draugija, kurios tikslas 
būsiąs pagelbėti žydams kel
ties Palestinon. Daug že
mės Jeruzolimo ir Jaffos a- 
pygardose jau įgyta.

Agitacija prieš socijalistų 
spaudą.

Berlynas, Vokietija. — 
Tautiškoji ir atžagareiviš- 
koji laikraštija pradėjo kry- 
.žiąu-s karę prieš socijalistiš- 
-ką spaudą. Ypatinga soci
jalistų neapykanta pasižymi 
“Kreuzzeitung” (Kryžiaus 
Laikraštis), kuri reikalauja, 
kad būtų išleistos specialės 
drausmių teisės dėl socijalis
tų spaudos. Ypatingai atža
gareivių spauda dejuoja,kad 
socijalistiška agitacija vis 
labiau plečiasi tarpe karei
vių. Reikalaujama, kad bū
tų traukiami tieson visi so
cijalistų kalbėtojai, kurie iš
drįsta kritikuot valdžios su
manymus.

Cukraus burokai.
Panemunės Ūkio Ratas 

(Nadniemenske Kolo Rolni- 
cze), kuriame priklauso dau
giausiai lenkai dvarininkai, 
pripažino,jogei Suvalkų gub. 
gerai galėtų būti auginami 
cukraus burokai ir cukrus iš 
jų varomas. Laimingos pra
džios! Tik kįla abejojimas, 
kur pigaus kuro gavus. Mat, 
cukraus dirbtuvės tenai žy
di. kur pigus kuras. Pas mus 

nekasa.

sai gelžkelininkų streikas. 
Mat,valdžia sumanė nubaus
ti 15,000 darbininkų, kurie 
laike pastarojo streiko daly
vavo revoliucijiniame judė- 
jime.

Miestų kongresas. -
Koelne, Vokietijoj, prasi

dėjo miestų kongresas, ku
riame dalyvauja 800 delega^ 
tu. - _

Danijoj. n

Rinkimai senatan pasibai
gė atžagareivių pralaimėji
mu. Seniau jų buvo 17, da
bar tesiliko tik 12.

Socijalistų išrinkta 4.

Sako, norėję užmušt Prūsų 
Villių.

Berlynas, Vokietija.—Čia 
padaryta areštų tarpe 
serbų. Vokietijos policija 
gavo žinių,jog serbai būk tai 
ruošia pasikėsinimą ant Vo
kietijos kaizerio Vilkaus gy
vybės. Slavai-serbai būk 
tai todėl nutarę jį užmušt, 
kad esąs didėliu jų priešui

Sulyg policijos informaci
jų, vyriausias suokalbininkų 
komtetas randasi Berlyne. 
Tasai komitetas • turįs -susi- 
nešimus su kitų miestų pana
šiais komitetais, kuriuose 
veikia daugiausia studentai.

Policija sučiupo daug laiš
kų. Kas iš to išeis — greit 
pamatysime.

Visi džiovininkai.
Leeds, Anglija.—Garsus 

profesorius William Oler 
konferencijoj Draugovės dėl 
Panaikinimo Džiovos net 
nuo krėslų pašokdino publi
ką, paskelbdamas, kad šian
dien kuone visi žmonės turi 
džiovą. Jis sakė:

“Jei, pasinaudojant radin
iu u ir mikroskopu, 'galėčiau 
žiūrėti jūsų krūtinėsna, drą
siai galiu tarti, 90 jūsų nuo
šimčių rasčiau ypatybes 
džiovos”. -.... ■-

Išrado mašiną cigarams 
dirbti.

Amsterdam, Olandija — 
Pranešama, jog šiame mies
te išrasta mašina cigarams 
dirbti. Jeigu ta žinia pasi
tvirtins, tuomet* cigarų dir
bimo pramonėj kils tikra re
voliucija ir daugybė darbi
ninkų nustos darbo, kuomet 
jų vietą užims mašinos.

Išradimas jau užpatentuo
tas. Sakoma, jog prie nau
jos mašinos galėsią dirbti ir 
maži vaikučiai.

Sako, rusai norėję užmušt 
Francijos prezidentą.

Paryžius. Pas dvejetą 
rusų emmigrantų atrasta 
bombos. Policija tvirtina, 
kad tos bombos buvo teikia
mos del Francijos preziden
to Poincare.

Suprantama, policijai ne
reikia niekuomet aklai tikėt.

Italijoj gali kilti antras 
streikas.

Milanas.—Gali kilti ant

Iš Ulstierio neramios, 
žinios.

Iš Airijos Ulsterio vėl atei
na neramių žinių. Sako, 
ulsteriaciai uoliai ruošiasi 
prie sukilimo.

Dideli tvanai Chinijoj.
Pekin. — Gubernatorius 

provincijos Kingsi praneša, 
kad toj provincijoj buvę to
kie dideli tvanai, jog šimtai 
tūkstančių likę be pastogės.

Jeigu ūmu laiku nebus pa- 
gelbos, daugelis tūkstančių 
žmonių gali žūti.

Užmušta 150 kareivių
Tien Tsin. — Nužudyta 

150 kareivių — sukilėlių.
Chinijoj neramu! z

Paskiausios
Naujienos

Užmuštas vienas carizmo 
šulu.

St. Peterburgas. — Siberi- 
joje, kaime Pokrovskoje, 
mirtinai sužeistas Rasputin, 
vienas didžiausių carizmo 
šulų. Tai buvo didžiausias 
draugas caro, carienės ir 
daugelio aristokratų ir ne
paprastai didelis ištvirkėlis.

Šovusi į jį moteris. Sako, 
nebepagysiąs.

Huerta bėga Ispanijon.
Sakoma, jog Huerta ant 

laivo “Alfonso XIII” bėga 
Ispanijon.

Pittsburgh, Pa. —■ apie 
1000 darbininkų Westing- 
houso dirbtuvėse nustojo 
darbo tiktai užtai, kad išdrį
so stoti sterikan. Mat, fir
ma uoliai skelbėsi per kapi
talistiškus dienraščius ir ga
vo daug streiklaužių.

Galima laukti, kad darbi
ninkai kokiuo nors būdu 
stengsis grumties su tuo nu
tarimu.
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Kas nori, kad Lietuva butų juoda, kaip PANAMOS KANALAS
smala, lai duoda juodviem pinigų!

Pat- 
rašė

varto 
geras

Dalykas, kurio nepri 
valome užmiršt.

pradėjo aukaut. Duoda 
Pnrv į vienas, kitas, dešimtas, ogi

> Gabrys ir Gustaitis jau čia. I
Ponas Gabrys iš .v. . . .

Žiaus ir kun. M. Gustaitis iš^ia truko duosnumo.- 
Mariampolės jau čia. Ne
reikia nei aiškint, ko juodu 
nori.

Suprantama, pinigų! Duo
kit šian, broliai lietuviai, pi
nigų! Duokit šian to skam
bančio, nors ir prakeikto, 
aukso.

Amerikiečiams juk ne pir
miena tokie kolektoriai.

Męs matėm čia jau ir poną 
Vanagaitį, nuo kurio šian
dien net tautininkai reika
lauja atskaitos.

Męs matėme čia batiušką 
— kanauninką Olšauską ir 
jėzuitą Tumą, kuriuodu, pri- 
sipylę pilnas muštinių sterb
les, paskui taip gražiai nusi
spjovė į Amerikos pusę.

Męs matėme čia ir Basa
navičių su p. Yču, kuriuodu 
apzujo visų klebonijų slenks
čius.

Dabar męs susilaukėm 
Gabrio ir Gustaičio — dvie
jų stulpų lietuvių klerikališ- 
kos partijos.

“Indas dvasiškas, indas 
pilnas garbės” jau atkištas. 
Duokite tik pinigų!

Fejerverkas gražių žo
džių apie “tautos labą” ir ki
tus sentimentus jau paleis
tas į pub!? į. Kolektoriai 
jau spėjo savo politiškame 
manifeste paskelbti publi
kai, jog juodu atvažiavo pa
rinkti aukų “švietimo fon
dui”. Savo atsišaukime 

Juodu jau spėjo ir prigrasin
ti, jog nesurinkę atsakan
čios pinigų sumos, negalėsią 
pavadinti mūsų tautą su
brendusia.

Tiagi, žmoneliai, prisi- 
ruoškte juodu pasitikti.

Gabrys ir Gustaitis ant sa
vo asilų jau .įjojo į pinigin- 

’ gąją Amerikos Jeružolimą.

Ko juodu nori?
Mūsų amerikiečiai 

vierni Tarhošiai”. Jau ne
kartą juk tautiškas piemuo 
šaukė: gelbėkite tautą,'nes 
vilkas jau čia! Gelbėkite ir 
duokite pinigų!

Bet Vanagaitis apvylė, Ol
šauskas su Tumu apvylė, 
Yčas apvylė.

Žmonės krapšto pakaušį 
ir žiūri į akis Gabriui ir Gu
staičiui: na, o judu ko norit, 
sveteliai?

Męs jums pasakysime, ko 
juodu nori. Jiems iki Kalė
dų reikia surinkti šimtą tūk
stančiu rublių gyvais pini
gais. O dalykas štai kame.

Gyvena Lietuvei dievobai
mingas 'žmogus Kairiūkštis, 
kuris neblogiau, kaip mūsų 
Džian Bamba, ve ką sugal
vojo. Jeigu 1000 žmonių dės 
po šimtą jt’ubnu, tai turės su
sidaryti didžiausia pinigų 
krūva — šimtas tūkstančių 
rublių. Tuos pinigus aukau- 
toiai gali skirti kuniginiui 
“Žiburiui”, kuniginei “Sau
lei” ir kuniginiui “Rytui”.

Bet, dieve gink, nevalia 
skirti mokslo draugijai, ne
valia skirt tautos namams. 
Tiktai “Saulei”, tiktai “ži
buriui”. tiktai “Rytui”, kur 
gali arti ir akėti, kur gali 
savaip šeimininkauti Lietu
vos juodoji armija.

Dabar jūs suprantat, kas 
ir kąip sugalvojo surinkt 
šimtą tūkstančiu rubliu.

Pasakyta — padaryta. At
sišaukė į visuomenę per 
kuniginius laikraščius. Juo
dasis “Šaltinis”. juodoji 
“Viltis”. juodoji “Vienybė” 
vos ne plvšo iš džiaugsmo. 
Tab. girdi, dabar surinksime 
pinigėlio ir nastatvsime mū- 
ra-tvirtove, kad jokie sociia- 
listai ar ten pirmeiviai jos 
neišgriaus.

Kain jums rodosi, broliai 
lietuviai, ar sunku keliems 
tūkstančiams Lietuvos kuni
gu sumesti savo draugijoms 
šimtą tūkstančių? Gi Lie
tuvoj yra suvirš 1000 kuni
gu — o kiek dar davatkų — 
tai jiems tuščias menkniekis 
sumest. po šimtą rublių kož- 
nam.

“ne

Nesurinko nei pusės, rodos, 
nei trečdalio tos sumos, — 
aukos jau liovėsi plaukusios.

Ir kam, po plynių, Lietu
vos ilgaskverniams ir davat
koms mesti šimtus iš savo 
kišeniaus, kad Amerikoj at
siras užtenkamai dvasios 
ubagų ir tie, kaip perkūno 
liepiami, atneš “aukso, myro 
ir kodylo”.

Dabar jūs matot, lietuviai 
amerikiečiai, kad Lietuvos 
ilgaskvernija, kuri 
milijonais (vienas 
prabaščius palieka savo gas- 
nadinėms, giminėms ar ban
gui kelias dešimtis tūkstan
čių!)— nesumetė net kelių 
dešimčių tūkstančių jųjų pa
čiu draugijoms.

Nėra šiandien mulkių, kad 
tuštinti savo kišenių — kuo
met galima pasiųst kokį Ga
brį ar Gustaitį į Ameriką 
paubagaut.

Nors amerikiečiai smirdi
— bet jų pinigai ne smirdi— 
mislija Lietuvos klerikalai 
ir štai prieš mūsų akis du 
vyrai, kaip kukuliai: am
basadorius ir kapelionas.

švietimo fondas ar sma
los iždas?

Kas per draugija “Žibu
rys?”

Paklauskit apie tai už
smaugtosios “Šviesos” drau
gijos, kuri veikė Suvalkų 
gub. ii; kurią caro valdžia 
uždarė 1908 metais.

“Žiburys” gali gyvuot ir 
prie caro valdžios, o “švie
sa” užsmaugta. “Žiburio” 
vadai ir jų “Šaltinis” turi 
šiandien sau laisvę veikimo
— o pirmeiviškoms draugi
joms nevalia nei įsikurt.

Ar dabar drįs dar kas sa
kyt, kad “Žiburys” yra švie
timo įstaiga! Tai yra juodo
sios armijos įstaiga, kuri no
ri visą Lietuvą juoda, kaip 
smala, paversti. “Žiburys” 
veda uoliausia kova su visais 
pirmeiviais, net ir pirmeivių 
ūkio draugija.

Ar jūs pritarsit “Žiburio” 
darbui ?

Kas per draugija “Saulė” 
ir “Rytas” — paklauskit 
užsmaugtosios “Vilniaus 
Aušros”, kurią valdžia už
darė 1908 m.

Jokia platesnė švietimo 
draugija šiandien Lietuvoj 
negali gyvuot — o “Saulė” ir 
“Rytas” gali. Kruvinoji Mi
kės valdžia, kuri smaugia 
viską, kas tik pirmeiviška, 
laiko šalę savęs juodąją 
“Saulę”.

Dabar jums aišku—ko at
važiavo Gabrys su' Gustai- v* * 
C1U.

Ar drįs nors vienas pir
meivis pasakyt, kad juodu 
renka apšvietos fondui?

Ne F Jie renka fondui kle- 
rikališkų draugijų, kad visą 
Lietuvą pavertus į vieną di
deli klioštorių ir kazermę.

Todėl tai tam kuniginių 
fondui aukų nepriiminėjo 
nei “L. Ūkininkas”, nei “L. 
Žinios”. Jie suprato, kad tai 
juodųjų fondas.

Kiekvienas ne tik socijali- 
stas, bet ir menkiausias pir
meivis supras, kad to fondo 
pasisekimas nuvytų virvę; 
kuri būtų užnaryta ant 
tuvos progreso.

Ką gi męs ant to?
Ar mums tylėt ir prisilai- 

kyt taktikos “duokit jiem 
šventą pakajų”.

Ne! Būtų nuodėmė tylė
ti. Prieš jų žodžius męs tu
rime savo žodžius pasakyti! 
Ant klerikališko darbo rei
kia atsakyt — ne tylėjimu, 

; bet taip-pat darbu.
Aišku šiandien visiems, 

kad Rusijos padangėj renka- 
. si revoliucijoniškos audros. 
. Milžiniški streikai užliejo tą 

šalį. Darbininkų laikraštija 
per kančias ir lavonus savo 
redaktorių prabilo, kaip pa
vasario griausmas. Social
demokratija renkasi vienon 
didžion galybėm

Suprantama, jog valdžia

pati viena, atsiremdama 
ant štikų, negalės laikyties.

Valdžiai reikia jieškoti 
sau bičiuolių dvarininkuose, 
popuose, kuniguose, pasitu
rinčiuose sluogsniuose. Ir 
štai kodėl caro, valdžiaį 
svarbu sugyvent prieteliškai 
su “Saule”, “Žiburiu”, Ol
šausku ir Gustaičiu.

Rusijos ir Lietuvos varg
dieniai galės tik tuomet ap
veikti carizmą, kuomet bus 
pakirsta politiška įtekmė ži- 
buriečių ir sauliečių.

štai ką mes turime Ameri
koje lietuviams darbinin
kams išaiškint;

Kuomet anuodu Rymo 
vandrauninku, paslėpę poli- 
tikieriaus vilko nasrus, la
nes uodegą rodys, tai męs 
drutu mūru turiiūe sustoti 
ir paskleisti miniose kodau- 
giausia teisingų supratimų.

Ten, kur bus jųjų mitin- 
ęfas. ir mes surengkime savo' 
mitingus! Į

Ten, kur jie šauks aukauti 
klerikalų fondui, męs šauki
me aukauti Lietuvos Socijal- 
demokratų Partijai.

Ten. kur jie garbins “Ži
burį” ir “Saulę”, męs aiškin
kime žmonėms, ką veikė, ką 
veikia ir ka turi nu veikt Lie
tuvos Socijaldemokratų 
Partija.

Prieš jų obalsius — išsta- 
tykime savo obalsius. su
muodami interesus Lietuvos 
darbininkų su Amerikos plo- 
letariato interesais.

Kuomet jie stengsis apmo- 
nvt mums akis savo partijos 
reikalais, męs rimtai išgvil
denkime dabartinę situaciją 
Lietuvoj ir niekuomet neuž
mirškime. kad gyvename 
čia. Amerikoi, kur mus taip- 
nat skriaudžia, kur męs ken
čiam bedarbes, kur męs taip- 
nat turim kovot.

“Tėvynės” redakcija— 
vergų vieta.

Kun. Gustaitis ir p. Gab
rys garsina savo atsiliepime, 
jog reikalais jųjų maršruto 
reikią kreiptis į “Tėvynę” ir 
į “Draugą”.

“Tėvynė” greta juodojo 
“Draugo”. Puiku. Bet ar 
ilgai kęs progresyviški Susi
vienyjimo Lietuvių Ameri
koj nariai?

Visą pastarąjį laiką kleri
kalai šunis korė ant S. L. A. 
“Draugas”, putodamas, bur
nojo prieš viską, kas ne juo
da.

J. Šliupas buvo prilygintas 
prie Kutros. Tą atliko 
“Draugo” rašytojai.

Daugely vietų kunigai 
(Milwaukee ir kitur) viešai 
persekioja S. L. A. kuopas.

Ir štai vieton griežto atsi
skyrimo nuo klerikalų — 
“Tėvynė” pavirsta užeigos 
vieta, stacija, kur renkasi 
klerikalų partijos delegaci
ja.

Dabar turi prabilti Susiv. 
Liet. Amerikoje nariai.

b. L. A. klerikalai muša 
per vieną žandą, o “Tėvy
nės” vergai atstato ir antrą.

Kitame “Laisvės” N-ry 
bus aprašyta apie Marijam
polės draugiją “Gabiją”, ku
rią kunigai ir jų avinai iš be- 
partyvės dailės draugijos 
pavertė parapijos užkampio 
draugija.

Tame straipsny jūs pama
tysit,kuomi yra kun. Gustai
tis, kuriam ponas Račkaus
kas rengia maršrutą.

Kaip bus su raudonąją 
savaite?

Vienas kitas užsiminė, jog 
Liet. Soc< Sąjungai šiais me
tais reiktų suruošt raudoną 
savaitę. Net VI L. S. S. ra
jonas tą mintį parėmė.

Ar sumanymas ir pasiliks 
sumanymu?

Dabar, mat, visi užimti 
vadinamu klausimu apie 
vatinius laikraščius...

pn-

Svečiai pas prezi
dentą Wilsoną.

Specijalis New Yorko 
“Times” korespondentas 
praneša, jog Detroito milijo
nierius, automobilių kara
lius Fordas, išeidamas iš 
Baltojo Namo, kur jisai sve
čiavosi pas prezidentą Wil- 
soną, sušuko: “džiaugkimės! 
Aš sutinku su prezidentu, 
kad jau ateina laikai gausios 
palaimos biznyje!”.

Ura, vyrai! Augštyn ke
pures už prezidentą Wilso- 
ną!

Wilsonas patiko Fordui, o 
Fordas Wilsonui. Skaityto
jai atsimena, kad užpereitą 
savaitę Wilsoną aplankė ki
tas finansinis ir didžiojo ka
pitalo tūzas — būtent Mor
ganas.

Tasai, išeidamas iŠ Balto
jo Namo, taip-pat buvo nu
švitęs. Suprantama!’

Argi buvo kapitalistas, 
kuris būtų ėjęs pas preziden
tą, kad prikišti iš savo ki’še- 

;niaus? Dar tokio kapi’talis- 
!to negimė! Visi jie eina, 
i kad ką nors gauti ir, jeigu 
!ji’e išeina nušvitusiais vei
dais. reiškia jų sapnai išsi
pildė.

Pereitą savaitę aplankė 
prezidentą Wilsona ir Chica
gos didžiųjų biznių atstovai; 
kuriuos pasiuntė Chicagos 
Komercijos Asociacija. Jie 
stengėsi ir, matomai, pasek
mingai', pakreipti didžiojo 
biznio naudai, visus tuos 
įstatymus ir jų sumanymus, 
kurie rišasi su biznio, trus- 
tu ir darbininku reikalais.

Anie savo vizitą pas pre
zidentą jie pasakė: “prezi
dentas labai mi’eliai mus pri
ėmė ir išklausė. Męs tainai 
mielini teikėme jam, admi
nistracijai ir kongresui to
kius patarimus link įstatym- 
davvstės. kokius mes manė
me esant naudingais ne tik 
jiems, bet ir bizniui abel- 
nai”.e

Kongresmanas Covington 
iš Marvlando. kuris buvo 
piršliu tarne tu biznierių ir 
nrezidento Wilsono, pasakė, 
jog Wilsonas asas nasiren- 
ges pasitikti Didįjį Biznį ant 
vidurkelio.

Tai tokje faktai. Galima 
laukti ir vaisiu. Didvsis 
biznis, stambusis kapitalas, 
Prustu viršininkystė ir augš- 
čiausib teismo privilegijos 
kišti visur savo nosį šiokiuo 
ar tokiuo būdu manoma bus 
apsaugoti’.

Dabar pilnai galima su
prasti, kodėl Morganas, ko
dėl Fordas, kodėl Chicagos 
komersantai’ išėjo iš Baltojo 
Namo nušvitusiais veidais. 
Wilsonas nustojo savo “ne
kaltybės”; Jisai su tokiu iš
didumu kalbėjęs apie “nau
ją liuosvbę”, apie vidutinės 
luomus žinomų būvio pageri^ 
niiną, apie kovas su trustais, 
apie darbo teises-—jisai da
bar palydi savo svajones 
anie “liuosybe”, glausdama
sis prie stambaus kapitalo. 
Wilsono profesoriaus, Wil
sono knygų žmogaus, Wilso
no demokratiško reforma
toriaus jan nėber. Likosi 
Wilsonas politikierius, norįs 
pasitikti stambųjį kapitalą 
vidurkely.

i Tas, kas Įvyksta, turėjo į- 
vykti. Socijalistai tą perma
tė ir seniai jau sakė, kad ne 
Wilsonas apveiks stambųjį 
trustų kapitalą, bet stambu
sis trustų kapitalas jį ap
veiks.

Skaisčios gėlės profesoriš
kos frazeologijos jau nuvy
to, žiedai nubyrėjo. Wilso
nas nebegali permainyti A- 
merikos. Senoji, drūtoji 
trustų Amerika dar gyva ir 
jos balso Wilsonas klausosi.

Viena tiktai tėra spėka, 
kuri gali apversti seną Ame
riką,—Ameriką kapitalistiš
kos vergijos, kur šeiminin
kauja Morganai, Fordai, 
Rockefelleriai.

Tai darbininkų klesa, su
siorganizavusi į karingas 
unijas ir Socijalistų Partiją. 
Ji, ta darbininkų klesa, ne
nori pasukt atgal ekonomi
nio plėtojūnos ratą, bet nori

paimt visą išdirbimo gėrybę 
į dirbančios visuomenės ran
kas. Viską turi valdyt, vi- 
sukuom turi naudoties tie, 
kurie viską pagamina.

Juo greičiau drūtes spė
kos darbininkų klesos—tuo 
greičiau ant buržuazijos pu
vėsių bus pastatytas šviesus 
rūmas visai žmoni j ai,ne vien 
tik Morganui ir Fordui.

“Laisvėje” ir kituose soci- 
jalistiškuose laikraščiuose 
patilpo atsišaukimas Užsie
nio Biuro Lietuvos Socijal- 
demokratų Partijos. Tame 
atsišaukime nurodoma, kaip 
svarbu L. S. D: F.. pasiųsti 
Viennos kongresam delega
tus, juo labiau, kad Vien- 
noje turės įvykti, pasi
tarimas įvairių dalių Rusi
jos Socijaldemokratų Parti
jos susivienyjimo tikslu.

Kaip girdėti, ir Didžiosios 
Britanijos lietuviai mano1 
nusiųst kongresan savo įga
liotinį.

Męs, amerikiečiai’, vargiai 
galėsime pasiųst Viennon 
savo žmogų, ypač dabar, ka
da męs nutarėm susivienyt 
su Socialist Party, kurios at
stovybė tarptautiškam kon
grese apims ir lietuvius soci-

Kas kita tačiaus su L.S.D? 
P. Mūsų broliškoji partija 
daugiausia turi teisės kalbė
ti lietuviu darbininku var
du. Ligišiol pasaulio prole
tariatas nieko negirdėjo 
apie lietuvių darbininkų ju
dėjimą. j

L.S.D.P. turi ne vien teisę, 
bet ir priedermę, pranešti 
Vienuos kongresui, kad soci- 
ializmo evangelija turi savo 
nasekėjū ir tarpe lietuviško 
proletariato.

Draugai iš Lietuvos nori 
medžiagiškos paspirties iš 
mūsų pusės. Suprantama, 
tam tikslui nereikės tūks
tančių. Vienęk šiek tiek pi
nigu reikės.

Meldžiame draugų skaity
tojų, perdaug neapsunki
nant savęs, ir šiame atvejyje 
paremti L.S.D.P., juo labiau, 
kad ji’ praneš kongresui ir 
apie Amerikos lietuvių soci- 
jalistų judėjimą.

NAUJAS LAIKRAŠTIS 
“PRANAŠAS”.

Gavome NN1 ir 2 tiktai 
ką pasirodžiusio mėnesinio 
žurnalo “Pranašas”, kurį 
leidžia W1 B. Willowitch and 
Co. iš Chicagos.

Pasiremiant dviem pir
mais numeriais galima pa
daryt. išvedimas, jog laikraš
tis tuo tikslu leidžiamas, kac 
W:.B.. Willowitch turėtu kur 
garsinti savo biznį.

Matomai, šiandien turtins 
gam vertelgai jau užsimoka 
leisti’ savo biznio garsinimui 
laikraštis. Neveltui “Pra
naše”’ telpa 6 pasigarsinimai 
p. Willowitch firmos.

Šiaip jau literatiškos ver
tės “Pranašas” neturi nei 
už sudilusį centą. Popiera, 
tiesa, graži. Yra ir p.. Basa
navičiaus paveikslas.

Ponas Willowitch, leisda
mas savo laikraštį’, manė 
veikiausia:“Jeigu Tananevi- 
čius ir Olšauskas turi savo 
bankus ir po laikraštį, tai 
kuo aš blogesnis?^.”’

vo projektuojamas be tven
kinių, taip kad jo paviršis 
būtų lygus su okeanų pavir
šiu. Viso darbo lėšas kon
gresas apskaitliavo į vieną 
bilijoną frankų.

Tuoj aus po tokio kongreso 
nutarimo (kuris, betgi, toli 
ne vienbalsiai buvo priim
tas) susiorganizavo draugy
stė vardu “Visasvietinė 
Tarp-okeaninio Kanalo 
Kompanija”. Pirmsėdžiu 
buvo išrinktas Lesseps. To
liau prasidėjo agitacija, 
greitesniam išpardavimui 
kompanijos akcijų, 
sai Lesseps nesykį 
laikraščiuose karštus straip
snius, kuriuose maloniomis 
spalvomis pieše ateitį ir siū- 
lino akcijonieriams didelį 
pelną, žadėdamas užbaigti 
darbą iki 1888 meto. Sausio 
1, 1881 m.pradėta kanalo ka
simas.

Tikrenybe, vienok, labai 
prigavo ir Lessepsą ir jo 
lengvatikius klijentus. Dar
bo** kliūtis perviršyje juo
džiausius pranašavimus. Po 
plonu sluogsniū pelkėtos že
mės pasirodė ne minkšta a- 
patinč žemė, kaip tai manė 
statytojai, bet akmenuotas 
sluogsnis, kurį reikėjo ne 
kasti, bet kalti ir sprogdinti. 
Kulebros ežę prisiėjo kasti 
ne ten, kur buvo pažymėta 
projekte, o kitur, 100 pėdų 
augščiau. Visai neįkūnija
mu pasirodė, galop, ir Les- 
sepso plianas — daryti ka
nalą visai be tvenkinių.

Kaip ten nebūtų, tas kliū
tis vis dar galima buvo per
galei. Bet prie jų prisidėjo 
kita kliūtis, prieš kurią ir 
pats Lessepsas rankas nulei
do: — tai pražūtingas Pana
mos klimatas, kuris pasirodė 
tikru lizdu baisios • geltono
sios karštligės (drugio). At
važiavus tenai vyriausiam 
inžinieriui, neužilgo numirė 
jo pati ir tris vaikai; kitam 
inžinieriui atsivežus 70 jau
nų pagelbininkų, į kelis mė
nesius veik visi jie išmirė. 
Iš 25 ligonių prižiūrėtojų, 
mirė nuo drugio 24, nekal
bant apie paprastus darbi
ninkus, kurie mirė, kaip mu
sės. Abelnai į metą laiko 
numirdavo iki 240 žmonių iš 
kiekvieno tūkstančio!

.Lesseps laikėsi ir nenusto
jo vilties, jieškodamas pini
gu. tolesniam darbui. Bet 
kiti jau pradėjo nebetikėti į 
laimingą pasisekimą. Vil
ties palaikymui prisiėjo pa
pirkinėti laikraščius, kas 
prarydavo milžiniškus pini
gus. Prie viso dalyko prisi- 
skverbė visa armija nužvelg- 
tinų žmonių. Išsiplatino 
milžiniška vagystė, kurią su-

Panamos kanalo istorija. — 
Prancūzų projektas ir “Pa

namos” byla.
Panamos kanalas užbaig

tas. Elektros kibirkščia iš
ardyta paskutinis laikinis 
tvenkinys; ęaliuosuotas 
vanduo smarkiai pripildė 
prirengtąją vagą — ir Ajne- 
rikos sausžemis tapo per
pjautas į dvi dali. Jau ir lai
vai pradeda perplaukdinėti 
nauja dirbtine pertaka, kuri 
vienija du okeanu.

Mintis apie iškasimą per 
Vidurines Amerikos sausže- 
mį kanhlo gimė greit po pir
uos europiečių pažinties su 
nauju svietu. Kolumbas, o 
po jo ir pirmieji Vidurinės 
Amerikos tyrinėtojai, ispra- 
džių tikėjo, jog abi Ameriki 
skiria pertaka. Plaukdamas 
Amerikon ketvirtu kartu, 
Kolumbas turėjo viltį “sura
sti taką, per sausžemį Indi
jon”. Kada artimesnė šalies 
įuažintis parode tos vilties 
klaidingumą, tada gimė’idė
ja apie dirbtinę pertaka. 
Vasko de Balboa, pirmuti
nis atvažiavęs prie Panamos 
susmaugęs, pranešė Ispani
jos valdžiai, jog galima abu 
okeanu suvienyti dirbtiniu 
vandeniniu keliu, pasinau
dojant tam tikslui upe Čag- 
res. Ta pati idėja viliojo ir 
Kortesą, kuris net buvo jau 
pradėjęs tyrinėti. 1520 me
te tą pati klausimą išnaujo 
nakelia don Saureda. Jisai 
kreipėsi prie imperatoriaus, 
“kurio valstybėje saulė nie
kad neužsileisdavo”, Karolio 
V, su projektu iškasti tenai 
kanalą. Vienok, imperato
rius atšaldęs Sauredos užsi
degimą, neva sakydamas, 
jog tas reikalautų daugybės 
aukso; tuo tarpu Ispanija 
pati’ jieškofo aukso Ameri
koj’.

Iki devyniolikto šimtme
čio pradžios,, klausimas apie 
kanalą buvo tik svajone.

Keturiasdešimtuose XIX 
šimtmečio metuose kanalo 
klausimu pradeda interesuo
tis francūzai. Tūlas francū- 
zas, Garella, prirengia sykiu 
projektus kanalo ir geležin
kelio per Panamos susmau- 
gą.. Geležinkelio pravedi- 
mui jisai buvo ir koncesiją 
išgavęs, bet dalykas užsitę
sė? konvencijos terminas už
sibaigė, o geležinkelio pro
jektu užsiinteresavo Ameri
kos pramdnininkai, kurie ir 
įkūnijo ji 1855 mete. Suvie
nytos Valstijos neapleido ir 
antros to projekto dalies: 
,1870' m. Suv. Valstijų val
džia išrengė ketūrias ekspe- 

• dicijas tyrinėti susmaugą 
keturiose vietose.

- tie tyrinėjimai nedavė tin- 
. karnų pasekmių, nors ekspe- 
j dicijos ir išsitarė apie kasi- • prikalbinti francūzų valdžią 

Nicaragua ’ išleisti kanalo naudai viduri
nę paskolą. Bet visuomenė

Vienok,. ]aikyti Lesseps jau neįsten
gė. . . ,

1888 mete jam pasisekė

s'.

■O'

y

Teatrališkos Draugijos.
Dramatiško Ratelio iš

rinktoji komisija aptarimui 
laiko atidarymo scenos ir ki
tų reikalų paliečiančių Dra
matiškas Draugijas, šiuo- 
mi užkviečiame visas Chica
go je ir jos apielinkėje esan
čias Teatrališkas Draugijas, 
kad išrinktų atstovus (tris 
ypatas iš draugijos) į suma
nytą Dramatiško Ratelio 
konferenciją aptarimui virš- 
minėto klausimo.

Sutinkančios Teatrališkos 
Draugijos dalyvauti konfe
rencijoje, malonės priduoti 
antrašus išrinktųjų atstovi 
Dram. Ratelio sekretoriui 
šiuo adresu:

V. Shileika,
1671 Milwaukee Ave.,

Chicago, Ill,

mą kanalo per 
i Valstybę. t t______

Kitaip virto dalykas, kada jau nepasiganėdino riliojan- 
;tuo užsiinteresavo žinomas, čiais žadėjimais ir nenorėjo 
ifrancūzų diplomatas ir vai- minėtoj paskoloj dalyvauti, 
stybinis veikėjas Ferdinand 
Lesseps, kątik prieš tai pra
garsėjęs, kaipo Suezo kana
lo inicijatorius ir jo statyto- 
ias. Nežiūrint senyvo am
žiaus, tasai žymus žmogus 
atsižymėjo tokia apstybe 
energijos, kokia ir jaunesni 
žmonės retai tegali pasigir
ti. Pabaigęs Suezo kanala 
(1869 m.), kuris perskyrė 
Aziją ir Afriką, jisai tuomi 
nepasiganėdino ir pasiryžo 
perkelt savo veikimą į Nau
jąjį Svietą.

Jo pasistengimais 1870 
mete Paryžiuje tapo su
šauktas tam-tikras kongre
sas, apsvarstymui jo projek
to. Kongresas pripažino ga
limu ir parankiausiu kasti 
kanalą nuo Limonų užtakos 
iki Panamos užtakos. Ka
nalas turėjo tęstis Čagres 
upės dauba ir toliau į vaka
rus, per akmenuotą kalnų 
ežę, Kulebra iki Panamos 
miesto prie Ramiojo okeano. 
(Kulebra kalnai, tai uolų 
ežę, kuri vienija Pietinės 
Amerikos Andų kalnus su 
Šiaurinės Amerikos Kordil
jerų kalnais). Kanalas bu-

1888 meto pabaigoj, po nau
jo nenusisekusio vidurinės 
paskolos bandymo, kompa
nija buvo priversta apskelb
ti bankrutą ir pertraukė 
darbą.

Panamos kdnalo darbas 
pasibaigė. Prasidėjo gar
sus “Panamos procesas”, ku
ris parodė bjaurų paveikslą 
įvairiausių vagysčių ir suk
tybių. Tyrinėjimas tęsėsi 
keturis metus.. Teismas su
simylėjo ant vyriausio kata
strofos kaltininko, dėlei jo 
senatvės (Lesseps tuomet 
turėjo beveik 90 metų): jį 
paliuosavo nuo paniekos sė
dėti teismo laike ant apkal
tintųjų suolo ir nuteisė pen
kiems metams kalėjimo.

Visuomenės įširdimas, iš 
priežasties kompanijos ban-’ 
kruto, buvo taip didelis, jog 
apie tęsimą pradėtojo darbo 
tolyn negalėjo būt nei kal
bos. Visas darbas sustojo. 
Mašinos ir įrankiai buvo pa
likti ir užmiršti, o patį Les- 
sepso vardą jo skaitlingi nu- 
biednėję klijentai minėjo 
keikdami.

(Toliau bus).
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Žmonėms prisiėjo pamesti 
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rištą su

Kloriis liėka ežeru, o jo! ’vedimui’bažnytinių rekordų- 
mžrašu. v

LAISVE
užklausė jo žm-K. Amalas

JI MIRĖ

Vai, ir tada, mieli draugai, 
Linksmuoju vakaro laiku 
Vėl uždainuokime kartu!
Ir senos gaidos mums primins 
Anuos laikus, kada viltis 
Žavėjo mus puikiai, jaunai, 
Ir virė devyni jausmai...

(Iš Zigmo Gėlės poezijos.)

chologiško įsivaizpinimo li
ga, vadinama “bedarbe”?! 
Lik sveikas. Linkių tamis- 
tai daugiau psychologijos ir 
aiškesnio proto”.

Kokis skirtumas tarpe žmogaus ir ver- 
bliūdo? Verbliūdas gali dirbti visą savaitę 
negėręs, o žmogus — visą savaitę gert ir 
nedirbt. *

niškaft - itališkos kiltįs. Dar | vien-tik psychologjška. Duo
kit! pasuko į rytus ir rytų ti pinigų sergančiam psy- 
šiaurius ir užėmė Europą-y 
tai buvo germanai, lietuviai, 
slavai ir kiti.

(Pabaiga bus).

7 A IaIt Q A

IŠ KUR MUSŲ BOČIAI?

Draugams.
Neturiu taip didžios 
Tos didvyrių jiegos! 
Jums ir mažas poetas giesmes pagiedos. 
Užgiedokim, draugai, eidami šiuo keliu, 
Nebijodami brist purvinu takeliu.
Uz tamsiųjų nakčių ir Slapiųjų takų 
Męs atrasim juk šalį gerųjų laikų.

! Kad ant kelio suklupsim?... tai niekis...
[nuspjaut...

Nors tamsu ir vargu, ir klaidingi miškai, 
Tai vis niekai, iškęsim... nors liūdni laikai... 
Ten, už miško, jau šviečia saulutė graži, 
O tarp gėlių ten žaidžia vaikučiai maži;
Pasitiks... apsidžiaugs... rankeles mums

[pąduos 
Ir mus, vargo keleivius, maloniai paguos. 
Tai perbriskime kantriai purvuotus laukus, 
O pasveikinsim linksmai jaunuosius vaikus. 
Pasidžiaugsime saulės šviesiais spinduliais. 
Apsikaišę rūtelių lapeliais žaliais, 
Kepures keldami pro didvyrių kapus 
Parodysim tautai laimingus takus.

Jovaras.

i

A

Iš JAUNOS LIETUVOS POEZIJOS.
V 
Draugams.

Gal jūs tikėsite, draugai, 
Kad tos nelaimės ir vargai, 
Kurių nematėme, dar ne, 
Mums tiktai—ūkana sapne... 
Męs juk jauni, jauni, jauni, 
Ir mūsų giesmė dar šauni, 
Ir mūsų dangiški sapnai 
Žavėja mus dar vis jaunai. ■ 
Ir męs štai džiaugėmės viskuo... 
Ar šalta žiema, ar ruduo— 
Vis vien, be jokių priespaudų, 
Karčių dejonių ir vaidų, 
Męs sau dainuojame linksmai, 
Kad verda dyvini jausmai...

Bet ir paskui, kada rūstus 
Gyvenimas, įveikęs mus, 
Ves prie kapų šaltos angos 
Mūsiškių žėdną ir niūniuos

O•4

(Tąsa). mų iš poliariškų vietų, pa-
Apie metus, susidedančius tvirtina ir Ryg - Vedos, kur 

iš v-icnos pavos, seniau galėjo yra pasakyta: “žemę už- 
žinoti tik tie, ką patįs matė klups blėdį nešančios žiemos, 
ilgas poliariškas dienas, ka- Jos atneš su savim smarkias, 
da per ištisus mėnesius sau- žiaurias žiemas” (?Red.), 
lė nenusileidžia. O taip esti kį sunaikins tų vietų gyve- 
tik poli'ariškuose kraštuose, nimą. Šiek tiek su panašiais

Polkiriškose šalyse greta i šalčiais rišasi jr lietuvių pa
ilgų dienų ir a aktų be saulės I davimai (ypač žemaičių),_ o 
nusileidimo airba jos tekėji- taiposgi ir kai-kurios mūsų 
mo, dar žinomos ilgos auš- dainos, kur dainuojama apie 
ros. kurios ne visuomet už- stebėtiną “vasaros ledelį’.
sibeūgia saulės tekėjimu.
MM, politiškose dalyse tfu-__ .____
dtfnį ir pavasarį būna lanko-i kada trečiajai sistemai pasi- 
tfcrpis, kada ausiOt, nors ir I baigus, prasidėjo pirma ledų 
pasirodo, bet saulė neužte-(gadynė, tai žmonės negalėjo 
ta; tai'p būna 'prasidedant; per toli išsinešti į pietų pusę,
ir besibaigiant ilgai pdliariš-Vienur jų kelią sulaikė kal

niniai ledynai, ką slinkoj
šiaurių pusę. Prie pasku

tines ledųrgadynės (o kiek jų 
buvo —mokslas dar nedavė

kai nakčiai, šie dalykai nė
ra svetimi ir Rig' Vedai 
kur randame pasakymą, jog 
daugybė aušrų neprašvito 
galutinai. Tirs neprašviti- 
mas aušros būna tame laike, 
kada prieš saulės tekėjimą 
aušra pasirodo per dienų 
daugybę, kaip suko Ri:g-

Valdžios ekspertas prane
šė Londono miesto valžiai, 
jog anglių dūmai ir suodįs 
su jų gimdomomis ligomis ir 
nešvarumu lėšavo Londonui 
iki šiolei $20,000,000,

Kada tūli daiktai atsirado.
Plieninės rašomos plunks

nos atsirado Anglijoj 1803 
mete.

Advokatai buvo žinomi 
Babylionijoj dar 2300 metų 
pirm Kristaus,

Molines dokalkas vartojo 
namams dengti Ryme 500 
m. pirm Kristaus.

Titulai yra senesni už ra
šyta istorijų. Seniausis titu-

Napoleonas buvo didis 
mėsininkas. Jam viešpatau
jant karėse žuvo šeši milijo
nai žmonių. Bet kapitaliz
mas yra daug didesniu mėsi
ninku. Jisai užmuša šešis 
milijonus žmonių kas metą, 
kurie žūsta nuo išvengiamų 
nelaimingu atsitikimų ir nuo 
apsisaugojimų ligų.

galutino atsakymo) kalniniai;! las yra “karalius”, 
ledynai jau nebebuvo taip: 
pavojingi; iš kitosT,’i pusės 
L,almatiškos jūrės, kiek 
’laiko praslinkus, smarkiai 

Veda' . Panašiai gi būna pa- nudžiūvo ir vieton jų liko 
vakario iaike ilgijai nakčiai 
besibaigiant.

'Rig-Vtfdoj net nurodo
ma, jog aušrų laikas br sau
lės tekėjimo tęsėsi 30 dienų 
ii tas 3Edienų J redos ^adiira 
tokiu laikotarpiu, kad nei 
diena ne naktie, f" 
.'dar bžma kitas nuostabus

■ dalykas: prasidėjus ilgajai 
dienai, saulė jau nenusilei
džia. Ji visgi kaip ir prisi
artina prie n įsilek&mo, i bot 
prisiai tinus kaip ir pasisuka 
į šoną. į pietų pusę. Pankui 
grįžta į rytų pusę ir ūš a’ytų 
pusės vėl kįla augštyn. Ši 
apsin iškinu Rig -Vedos ^va
dina saulės siūbavimu arba 
deivės Sau'i7s ratų 'beširai- 
čiojiniu. t

Arčiau susipažinus su 
šiais arba panašiais’ daly
kais.; aišku lieka, kadįį'Veižii 
ir Avestos susistatymą turė
jo m-mažą įtekinę airių gy
venimas netolymose vietose 

. nuo šiaurinio -poliaus (apie 
pietinį polių nebuvo'kalbos, 
nes ias polius nuo žmonių 
buvo jūrėmis atskirtas).'Tik 
žmonės, gyvenantieji tdly- 
muose šiauriuose,galėjoxtaip 
puikiai aprašyti poJiariškus

vienoj vietoj Juodosios ir 
Azovo jūrės, kitoj vietoj — 
Kaspijaus. Visasgi kampas, 
kur dabar randasi Vidurinė 
Azija, buvo puikiai apsigy
venimui tinkama'vieta. Žmo- 

___ nės, bėgdami nuo prismrti- 
Šiaomume i nančiu šalčiu, veikiausiai ir 

■ ’ j apsigyveno Vidurinėj Azijoj 
(Azijos kalnai sulaikė ju ke-

Šiaurių oras pradėjo at
šalti ir poliariškų kraštų gy
ventojams prisiėjo išsineš
dint i pietines vietas. Vedu 
dainiai pa.engveliu slinko į 
pietų šalis. Ilgiausia jie už
kliuvo tenais. kur metas su
sideda iš 7 saulinių menesių, 
kur, sulyg Rig - Vedų švie
tė septynios saulės (kiti pen
ki mėnesiai taip išrodė: mė- 
nesis aušrų. 3 mėnesiai ne
pertraukiamos nakties ir 1’ 
mėnesis ilgų aušrų). „ 
nok, kitose Vedų vietose 

. metus jau matom iš 8, 9 ir 
10 saulinių mėnesių ir, paga
lbaus, metai susideda iš 360 
dienų.

Ir lietuvių astrologiškai- 
mythologiškose dainose męs 
susiduriam su devyniomis 
saulėmis, t. y., su devyniais 
sauliniais mėnesiais. Ir lie
tuvių seniausiose dainose 
męs randame, kaip saulė ne
nori nusileisti arba tekėti 
arba per devynias dienas ji 
žada miglose spindėti. Čia 
męs matom lietuvių atsimi
nimus anie tuos laikus, kada 
jų bočiai gyveno vietose, kur 
metai susideda tik iš devy
nių saulinių mėnesių, kur 
pasitaiko, kad vakare saulė 
ir visai nenusileidžia arba 
iš ryto visai neteka, kur yra 
kasos su ilgomis aušromis, 
kada, pagal Vedas, nei diena 
nei naktis. Ir daugiau yra 
pas lietuvius dalykų, surištų 
su jų bočių gyvenimu toly-' 
muose šiauriuose. Panašių 
dalykų galima užeiti ir kitų 
tautų atsiminhnuose.

Augščiau perinėjau apie 
užėjusius šalčius, kurie vijo 
mūs protėvius iš tolymų 
šiaurių toliau į pietus. Su 

' tais' šalčiais kartu slinko le
dynai, kurie uždengė Euro-

Šią priežastį, su- 
žmonių

Čeverykai seniausiai minė
jam! Egypto rankraščiuose 
2000 metų pirm Kristaus.

Markės įvairių prekių pa
žymėjimui buvo vartojamos 
Ryme dar prieš krikščioniš
ka metskaitliu.

Pirmutinės miuftos buvo 
daromos gydytojams, kad 
jie galėtų tižiaikyt savo pirš
tus minkštais ir šiltais, idant 
geriau j austi ligonių pulsą. į

Astronomija buvo augštai 
išplėtotu mokslu Assirijoj 
2234 m. pirm Kristaus. Jo
bo knygoje, parašytoj apie' 
1520 m. pirm Kr., minėjama; 
keletas žvaigždynų. ;•

Sieniniai laikrodžiai vieni,' 
sako esą išrasti tūlo Vero-! 
nos kunigo Pacifikaus dą- 
vintame šimtmety. Kiti ty
rinėtojai laikrodžių auto-, 
rium skaito tūla Boefhlus’a, 
gyvenusį dar šeštame šimt
mety.

Krikščioriiškąją metškai- 
ta pradėta vartoti Italijoj 
525 mete, o Anglijoj tik '81’6 
mete.

N o tari j ūsai pirmiausiai 
miriejami ketvirtame šimt
mety. Juos tuomet paskir
davo kunigai ir vyskupai

Suvienytų Valstijų agri
kultūros (žemdirbystes) de- 
partmentas praneša, jog šie
met bus nepaprastai geras 
kviečiu užderėsimas Suv. 
Valstijose. Spėja, jog kvie
čiu užaugs i devynis šimtus 
milijonų bušeliu. Tai yra 
uų-sė to, kiek kviečių užau
ga ant visos žemės, ir 137 mi
lijonais daugiau, negu per
nai. Jeigu šiemet Amerikoj 
kas-nors bus alkanas, tai 
męs jau žinosime kodėl — 
perdaug kviečių.

Surinko J. Stropus,

Aukos E. Pittsburgho 
streikieriams.

y-vtų pusę). Gana to, jog iš
tisa eilė vietų iš Vedų iri 
Avestų labiausia tinka prie;

\ augščiau paminėtų Azijos i 
'šalių. Tenais seniau žemei 
buvo derlinga, tenais tekėjo? 
gausios upės— tai vis vie-i 
tos, kur dabar randasi veik: 
nerdėm tušti smėlio tyrlauk-1 
kiai.

Iš Rig - 'Vectos ir Avestos; 
mes matom, jog žmonės su-j 
siduria ir su'kita didele ne-į 
laime. Palųba kokia tai mil-i 
žiniška katastrofa, prary-į 
janti didelį 'klonį, kuris pil
nas miestų. Tas klonis, gu-j 
lintis tarpe kalnų, įlinksta ir! 
upių vandenys susirenka ja-; 
me.
vandenyse žūsta mieštai biėi; 
jų gyventojai. Klonis, eže-i 
ru pavirtęs, praryja ir tuos 
vandenis, kurie seniau tekė
jo upėmis, gaivinančiomis 
šalį. Dabar Toji šalis nušto- 
ia jai reikalingų vandenų ir 
jos žmonėms prisieina, pa
mesti motinos žeme. Prasi
deda žmonių išsiblaškymas. 
Tiesa, kiek laiko praėjus, pa
siseka šiek tiek atnaujinti 
upės tekėjimą, bet iš to nie
ko gero neišeina — vandens 
jau užnuodyti, nes juose plu- 
kioia lavonai, paeinantieji iš;

_ < “velioniu žemės”. Maž-į gauna jvkioilarbt/ 
VieT. daug, taip išrodu senobinių

Braddock, Pa., aukavo:
A. C. Balčius—$1.00; B. 

Arnastauckas, J. Miniotas, 
M. Vitertas, A.,Žiogas—Tpo 
50 c.; J. M'cCeery—45c.; J. 
Gray'—30c.; H. S/Slonėnka, 
A. Puskunigis, V. Alinskas, 
J. Čepaitis, K. Jakubaitienė 
—po 50c. Sykiu r$5.10.

Aukos surinktos streikie- 
riams Charleroi:

J. Gricius, V.'Melnikas, M. 
Balčaitis—po 50c.; A. Suba
čius, J. Kasiulis, F. Muznik, 
R. Jasiulis, K. Pečilionis, A. 
Muženik, K. Kartonas—po 
25c.; R. Ručkis—15c, Viso 
$3.40.

Aukos surinktos Donora, 
Pa.:

M. Jaktša, A. Kiveris, J. 
Kašilionos, W. Reed, F. 
vatkauskas aukavo visi
$1.00; R. Lakavičius, A. Kin- 
deris. P. Erčius, V. Katilius, 
J. Urbaitis, F. Šimkonis, J. 
Norkus, K. Frederick, J. Kli
mavičius, M. Vaitkus, M. 
Bardzilaūskas, J. Uleackas, 
A.'Naginionis, M. K-as, V. 
Kristanaviče, A. Geslau tas,

raštų aprašyta ’katastrofa, 
kuri, veikiausia, buvo vidu
rinėj Azijoj. Per Vidurinę 
Aziją kada tai ištikrųjų Te
kėjo viena didelė ir kelia ta 
m-ažesniii upių, ką gaivino 
tas vietas, arti kurių dabar 
randasi Arališkos jūres 
Svarbiausioji upė savo van
denis ėmė iš kalnų, pereida
ma per Issik - Kulio klonį. 
Kad ten seniau buvo ne eže
ras, bet klonis, mums rodo to 
ežero tyrinėjimai.

Issik - Kulio ežero gelmė
se galima rasti miestų sody
bų. Matoma aiškiai, jog čia 
turėta būti didžios katastro
fos ačiū kuriai Issik—Kulio 
klonis virto didžiuliu ežeru. 
Dabar svarbiausioji upė nu
stojo daugybės savo vande
nų ir nebegalėjo jau suteikti 
drėgnumo Vidurinei Azijai. 
Dar dabar žymu, jog ten bū
ta didelės upės.

Upių vandenims sumažė
jus, apsireiškus drėgnumo 
stokai airiai iš Vidurinės 
Azijos pradėjo kelties į kitas 
vietas: vieni traukė į pietų 
pusę ir pakliuvo Indijon. 
Kiti ėjo į pietų vakarus ir, 
perėję Mažąją Aziją, pasie
kė Afriką. Iš Mažosios Azi
jos airių dalis persikėlė ant 
Balkanų ir artimų salų — 
tai buvo graikai. Kiti pa
kliuvo Italijon — tai romė-

“Psychologiškas stovis” <
Pilietis Bedarbis, laikydar 

mas kepurę rankoje, su- 
tko profesorių išeinant 
jam iš Baltojo Namo: “Aš 
turiu pačią ir keturis mažus 
vaikučius..?’.

“Tamistai tik taip mislini,! J. Trunpis, V. Banionis, J. 
kad turi”, — atsakė profeso-: Urbonas, D. Kunigiškis, J. 
rii.s, — “taimistos įsitikrini- ! 
mas yra vien psychologiš- 
kas”.

“Aš jau šeši menesiai ne- 
o jieš-

kau kasdiena...”
“P e”, sušuko profesorius, 

nuimdamas savo akinius ir 
paniekinančiai mosteldamas 
ranka; “ar tamista nežinai, 
jog bedarbystė yra vien-tik 
psychologi'ška?*'

“Mano pati ir vaikai yra 
ištikrųjų alkani...”.

“Nonsensas, mano mielas; 
alkis yra tik psychologiškas 
įsivaizdinimaii”.

“Mano broli ką-fik atstatė 
nuo darbo prie geležinkelio; 
geležinkelio savininkai sako
si esą priversti mažinti ’iš
laidas”.

“Kaip juokinga: geležin
keliu išlaidos yra tik psycho- 
logiškos. Taip-pat tamistos 
brolio atleidimas nuo darbo 
ir-gi tik psvchologiškas — 
įsivaizdintas”.

“Profesoriau, paskolink 
man dolerį! Kada geresni 
laikai...”.

“Tai begėdiškiausia kalba. 
Kokie laikai gali būt geres
ni. negu dabar? Laikai yra 
tik nsvchologiški. Taip-pat 
nsvchologiškas yraltamistos 
įsivaizdintas reikalavimas 
dolerio. Mokvkis suprast 
žmonijos reikalavimą ir at
rast ta reikalavimą savyje. 
Ar žmonijai reikia pinigų? 
Ar tamistai reikia pinigu? 
Tai atrask pinigus pats sa
vyje. Viskas, išimant mano 
pienus link Mexikos, yra

Klučinskas—visi po 50c.;J. 
Polteris, M. Kūdžius/M. Pil
velis, K. Anuškevičius, J. Za
karas, M. Naginionis, M.jA- 
leknoriis, P. Martirikus/ J. 
Kaiti s —po 25c.; M. Žiūkas 
—10c.; kiti du aukavo ir po 
10c., bet, vardų nepridavė. 
Išviso $17.05.

Varde visų streikierių už 
ge ra a t j au tįm ą auk au toj am s 
ištariam Širdingai ačiū.

Aukas surinko lietuvių ko
mitetas

Vandergrift,
22 d., 1914, per J. J.'Karpovi- 
čių surinkta:

J. Kemeža—$1.00; F. A. 
Račkaitis ir K. J. Biržauę- 
kas—po 50c.. Smulkių aukų 

40c. Viso labo $2.40.

AUKOS KANKINIAMS.
Iš Century,W.Va. per drg. 

J. Martinkų gauta $3.9^,(Tie 
pinigai skiriami 
niams. Aukavo šie draugai:

J. Tamšis—$1.00; J. Pa- 
neckis—50c.; W.Miniauskas, 
W. Mileckis, A. Radzevičius, 
D. Martinkus, J. Bagdanavi- 
čius—po 25c.; K. Jengelevi- 
čia, J. Kučinskas—po 10c.

J. Sadauskas, S. Martin
kus—po 50c.

Aukas pasiuntėme Revo
liucijos ir Kankinių Kasos 
iždininkui drg. J. Ramanau
skui į Minersville, Pa.

(Pabaiga).
Atgiedoję giesmę, žmonės pradėjo eiti 

Vieni sveikinosi, kiti linksmai kal- 
okėsi. Skurdžius su kosinčia 

moteriške povalei išėjo per šonines duris. 
Sunkiai alsuodama, ji skubinai ėjo skersai 
gatvės, prisibijodama, kad ant jos neužva
žiuotų kokis automobilius, kuriuose įsiręžę 
sėdėjo ponai ir ponios iš turčių kliasos. 
Skurdžius prigelbėjo jai pereiti per gatvę 
ir palydėjo ją šalitakiu, prilaikydamas už 
rankos, kad neparpultų kur paslydus.

— Tamsta kaip ir basas — čeverykai 
visai suūčioti, — prakalbėjo moteriškė pasi- 
gailinčiu tonu.

— Nege resni ir jūsų, — pastebėjo Skur
džius.

— Bet kodėl jūsų kojos kruvinos? — 
žiūrėjo moteriškė ant kiaurų čeverykų.

— Tai senos žaizdos, — jis atšovė. 
Bažnyčioj šalta.

— Taip, šalta arti durių. Turbūt, 
darbo?

— Jau bus daug metų, kaip darbo 
netekau. Dirbdamas, mačiau ir geresnius 
laikus, nors kambarį turėjau už ką nusisam
dyti. Ne tas dabar — visaip prisieina. Tan
kiausiai po trepais kur perguliu naktį. Bet 
ir ten ne visuomet pasiseka — išgena lau
kan, pastebėję.

— Kur gi pirma dirbai? — žingeidavo 
moteriškė.

— Dirbau anglių kasyklose to paties sa
vininko, kuriam ir bažnyčia priklauso, ku
rioj dabar buvome. Bet, kada nustojau 
spėkų, kurias palikau kasyklose, besigrum- 
damas per ilgus metus po žeme su angline 
uola, buvau padarytas nuo darbo ir paliktas 
ant likimu malones. Joki maldavimai gauti 
darbo neatnešė naudos. Taip tai ir prisi
eina valkiotis iš vietos į vietą, tykojant 
ar negausi kur duonos kąsnį! Bėda mums, 
bedarbiams...

— Taip, kur nepasisuksi ten, matai dar
bininkų nelaimes, — kosėdama pratarė mo
teriškė. — Mano vyras irgi tose pačiose mai- 
nose dirbo. Bet jį sutiko baisi nelaimė; jau 
bus netol metai, kaip jį užgriuvo mainose. 
Buvau sykį nuėjus pas savininką mainų, 
kad jis nors kiek prigelbėtų man; bet jis ir 
klausyti nenorėjo. Gi pati užsidirbti neką 
galėjau. Ir dabar štai ligūsta esu. Gy* 
venti nusibodo—laukiu mirties...

Skurdžius tylėjo. Jis gerai žinojo, kad 
negalįs jai prigelbėti jos nelemtame padėji
me. Vieną jis -suprato, kad dabartinio surė
dymo sistema yra neatsakanti, kadangi vie
ni pertekliuje gyvena, kiti gi iš bado turi 
mirti. ' Bet jis tą supyfttb tik tuomet, kada 
jis neteko darbo ir pajuto tą ant savęs, nors 
pirma visuomet šaukė savo draugams, kad 
darbininkams nėra ko klausytis tų, kurie 
aiškino netikusį surėdymą šios šalies ir vi
sai nenorėjo priklausyti prie darbininkiškų 
organizacijų, kad išvien pasekmingiau gali
ma būtų iškovojus geresnį pragyvenimą. Ir 
jau tik netekęs spėkų, darbo, Skurdžius aty- 
džiau klausėsi kalbėtojų, nuo kurių dažino- 
jo, kad ir kiekvieną darbininką sutiks tokis 
pat likimas, kokis jį sutiko, jei tik * nestos 
darbininkų eilesna ir nekovos išvien už pa
gerinimą būvio. Jam bemąstant, moteriš
kė apsistojo ir prakalbėjo: ,

— Dabar užeisi pas mane; juk šalta 
vaikščioti po gatves.

Skurdžius nieko neatsakė.
— Bet visgi užeisi pas mane, — prikal

binėjo moteriškė. — Gal da užsiliko kiek ar-J 
batos—išgersime po puoduką, apšilsime.

”— Man bus gerai ir puodukas šilto van
dens.

Jiemdviem besikalbant, štai ir maža ba
kūžė prieš juos pasirodė. Moteriškė išsi
ėmė raktą iš kišeniaus: ji drebančiomis ran
komis mėgino atrakinti duris ir užsiprašy
ti svečią pas save. Bet tuo laiku Skurdžius 
dingo iš jos akių ir ji daugiau jo nematė.

Įėjus šaltan, mažan kambarin, ji užsi-l 
gaubė skraiste, atsisėdo ant kėdės ir pradė
jo rokuoti savo vargus. Valgyti neturėjo 
ko — keletą dienų badą kenčia. Ji visai silp
nai jautėsi; ji atsigulė ant lovos ir, nuo šal
čio drebėdama, užmigo. j

Kada oficijališka išžiūra žmogus pakė
lė savo ranką einant ant namų, jo žmona | 
pratarė:

— Kodėl jūsų ranka kraujuota?
Jis pažiurėjo ant savo rankos ir atsakė:
— Turbūt, nuo tų pinigų susikruvinau. 

Mačiau vieną žmogų su kruvina ranka de
dant centą į torielką.

— Kokis žmogus? — 
na.

— O tai nekoksai valkata, apie bažny
čią besitrainiojantis.

Už kelių dienų toje pačioje bakūžėlėje 
gulėjo ant lovos mirštanti moteriškė. Per
šalimas persimetė į plaučius ir ji neturėjo 
spėkų kovoti su liga, draskančia jos krutinę 
ir galvą. Uždegimas plaučių iššaukė smar
kias, krūtinę perveriančias kosulio konvul
sijas. Kraujai pradėjo virsti iš jos burnos.

Dažinoję kaimynai apie mirštančią mo
teriškę, pašaukė daktarą labdaringos drau
gystės, kurios prezidentu buvo savininkas 
mainų, Turčius.

Labdaringos draugystės daktaras ap
žiūrėjo moteriškę, ant krūtinės stethoskopą 
užstatė, išklausė ir apreiškė savo patarnau
tojui:

— Čia nėra kas daugiau veikti.
— Taip ir aš manau, — atsakė patar

nautojas.
— Ji jau neatsigaus daugiau.
Daktaras apsidairė apie save. Jis ten 

nieko daugiau nematė, apart kėdės ir lovos, 
ant kurios ji gulėjo. Jis pilnai suprato prie
žastį pirmlaikinės mirties trisdešimtame 
mete jos amžiaus. Jis suprato, kad badas, 
šaltis, ją graban paguldė.

Už kelių minučių dar kokie tai nesu
prantami žodžiai išsiveržė iš jos krūtinės. 
Ant jos suvargusio veido pasirodė ženklai 
mirties. Laiks nuo laiko jos stiklinės akys 
ilsėjosi ant daktaro su neaiškiu žvilgsniu. 
Jos alsavimas buvo retas, sunkus; ji išleido 
dar vieną gilų atsidūsėjimą... jos galva pa
krypo ant pagalvio ir užmigo amžinu mie
gu. Daktaras instinktivyškai uždėjo ranką 
ant jos krutinės ir tarė:

— Ji mirė.
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MOTERIS
IR JOS EKONOMINIS 

PADĖJIMAS.
L VERTĖ IŠ VOKIŠKO

EUPHFOSINA.

(Užbaiga.)
Moteris, prisirengusi didžiausiam pa

sišventimui dėl savo artimų, išreiškia tan
kiai žiaurų egoizmą linkui draugijos. Tas 
suprantama!

Jai, gyvenusiai iki šiam laikui nuošaly 
nuo draugijinių interesų ir neėmusiai daly- 
vumo draugijiniame gyvenime, svetimi visi 
draugijiniai pasišventimai, kurių draugija 
šiandien reikalauja. Visai maža dalis mote
rų šiandien žino, ka reiškia žodis “solidariš- 
kūmas”. ’

Iš visų moterų sluogsnių žemiausieji 
sluogsniai išreiškia augščiausį morališką iš- 
sivystimą to žodžio šiandieninėje prasmėje; 
darbo moteris stovi kuoarčiausia prie susi
pratimo apie solidariškumą ir apie visus ki
tus draugjjinius pasišventimus ir pareigas. 
Priešingai, kuonoreakcijoniškiausiom ir at
silikusiom yra smulkiosios buržuazijos mo- 
terįs, kurios suakmenėję savo senoviškuose, 
doros supratimuose.

Moteries dora paseno, moteries doros 
darbai draugijai yra kenksmingi. Moteris 
skaito save už labai dorą, jei ji nieko neva
gia nuo artimo, neapgaudinėja, neužmuša ir 

• nepadega svetimo namo. Bet ji labai retai 
kada prisirengusi ką-nors atlikti naudingo 
dėl draugijos, nežiūrint, kad dėl to jai pa
čiai savo interesu ir nereikia aukauti.

Ji, abelnai paėmus, visada pasirengusi 
išsižadėti draugijinių reikalų dėlei naminių 
ir savo šeimynos reikalų; draugija, pagal 
jos nuomonę, visai neturi tiesos reikalauti 
nuo jos kokių nors pasišventimų.

Moteries augščiausiu doros supratimu 
yra šeimynos gerbūvis. Kuo daugiau vyras 
pasišvenčia šeimynos reikalams, kad ir ap
leisdamas savo draugijines pareigas, tuo 
daugiau jis pasiaugština moteries akyse.

Iš čion tai ir paeina tas nesiinteresavi- 
mas, o tankiai net priešinimasis vyro daly- 
vumui draugijiniame gyvenime. »

Šeimyna ir draugija sulyg moteries su- 
•pratimo viena kitai priešingos spėkos, ir vy
ras, aukaujantis savo darbą pastarajai vie
ton pirmos, rodosi jai tam tikro laipsnio 
prasikaltėliu arba žiopliu.

. Tie supratimai ir nuo jų paeinanti ne
apykanta linkui draugijinių reikalų netik 
sutinka su jos protiška apierege, bet ir su 
visa draugijine tvarka, .paremta ant priva- 
tiškų, o ne draugijinių reikalų. Tas būtinai 
paeina nuo 10, kad moteris, priešingai eko
nominėms sąlygoms, lieka pririšta prie na
mų. Visi tie dalykai jai pasirodys kitaip, 
kuomet jos visas darbavimasis pereis j pla
čią draugiją. Naujas moteries padėjimas 
•patrauks paskui savęs pilną perversmą jo
sios supratimuose apie jos pareigas ir tei
ses. Draugija moteries gyvenime užims tą 
vietą, kurią dabar turi užėmusi šeimyna, ir 
visuomeniškas gerbūvis vieton ypatiško.

Iki tam laikui, vienok, pakolei visi jos 
mąstymai ir jausmai remiasi ant praeities 
ir neatsako naujomsioms sąlygoms, iki ^tam 
laikui, pakol ji šeimynoje ir draugijoje yra 
reakcijonišku elementu,—motina negali bū
ti “kuogeriausia” vaikų auklėtoja. Vaikai 
turi būti auklėjami dėl ateities, o ne dėl da
bartinės gadynės.

Ir taip męs priėjome prie išvedimo, kad 
dabartinė moteris negali būti gera auk
lėtoja savo vaikų; todėl nėra ko gailėtis, kad 
šiandieninės sąlygos perduoda tą rolę drau
gijai, atimdamos ją nuo moteries.

Pagaliaus, nėra jokio protingo pamato 
aprubežiuoti moteries dalyvumą draugiji
niame gyvenime iš priežasties motiniškų 
pareigų.

Draugijos pareiga—aprūpinti kūdikiui 
motinos priežiūrą, pakolei ji esti jo gamtiš
ku maitintoju, pakolei jis jos reikalauja, tai 
yra laike jo maitinimo, krūčia.

Vėliaus draugija vaikų naudojimui turi 
suteikti visas tas įstaigas, kurios pilnai už
vaduotų dėl jų motiną, suprantant žodį “mo
tina” jojo geriausioje ir plačiausioje pras
mėje.

Su tuomi męs nenorime pasakyti, kad 
moteris turėtų būti visai prašalinama nuo 
darbo vaikų auklėjimo. Priešingai, męs net 
nurodėme, kad moteris suloš, reikia tikėtis, 
ateityje toje srityje įžymiausią rolę.

Bet ne kiekviena moteris tiktai todėl,

kad ji motina, bus daleista paimti ant savęs 
tą taip daug atsakomybės pilną pareigą, bet 
tik tos, kurios sulyg prigimties palinkimais 
ir galėjimais pedagogiškame darbe įgys pla
čią, visuotiną ir specijališką apšvietą.

Tiktai tuomet, kada moteris laisvoje 
draugijoje išsivystys į pilną žmogų, kuomet 
ji atsieks pilną supratimą savo teisių ir pa
reigų, kuomet ji iš augštumos savo tobulu
mo, kaip ir Goethe’s “Prometėjus”, galės 
mesti panieką visiems praeities dievams ir 
sušuks: “Čion aš stoviu ir formuoju žmones 
sulyg savo išveizda”—tiktai tuomet męs su 
pilna tiesa galėsime kalbėti apie moterį, kai
po apie atsakančią auklėtoją jaunuomenės.

MOTERIMS
JNAUJ1ENOS

Redakcijos žvilgsnis.

IV.
IŠVEDIMAS.

Visą augščiau pasakytą trumpai atkar
tosime.

Išdirbystės sąlygos revoliubijonizavo 
moteries ekonomiškąjį padėjimą; jos atėmŽ 
nuo jos visus išsiteisinimus ir net progą 
likti vientik šeimininke ir auklėtoja.

Išdirbystės sąlygos panaikino progą 
moteries veikimui šeimynoje, ir sutvėrė 
naują kelią dėl jos veikimo draugijoje.

Naujoji moteries rolė yra paremta ant 
jos ekonomiškos neprigulmybės nuo vyro, ir 
ačiū savo naujajai pozicijai, ji apskelbia 
mirties nuosprendį draugijiniam ir politiš
kam vyro globėjimui savęs.
' Bet moteris, pasiliuosavus nuo vyro, 

papuola vergijon kapitalisto, iš namų ver
gės ji lieka verge ir dirbtuvės.

Klausimas apie moteries išsiliuosavimą 
randasi savo paskutiniame ir išskirtiniame 
laipsny klausimu ekonomišku, esančiu arty- 
mame ryšyje su darbininkų klausimu abel
nai,ir tiktai sykiu su tuo klausimu gaus savo 
galutiną išrišimą ir moterų klausimas.

Moterų ir darbininkų klausimai neper
traukiamai surišti tarpe savęs ir įgys savo 
išrišimą tiktai perbudavotoje draugijoje, 
tuomet, kuomet bus panaikinta darbo pri- 
gulmybė nuo kapitalo.

Tad-gi moteris gali tikėtis pilno savo 
išsiliuosavimo tiktai perbudavotoje draugi
joje-

Moterų judėjimas buržuazijos sluog- 
snių gali tūluose atvejuose dasigauti šiokių- 
tokių teisių ir pagerinimų savo draugijinių 
sątikįų, bet niekuomet neišriš moterų klau
simo.

Socijalistų partija stato už savo tikslą 
priartinti moterų klausimo išrišimą keliu 
organizacijos ir politiškai - ekonomiškos 
propagandos (agitacijos) tarpe fabrikų ir 
amatninkių darbininkių, tai yra tarpe tų 
sluogsnių, kurių padėjimas pilnai persikeitė 
ačiū naujoms išdirbystės sąlygoms.

Organizacija fabrikų darbininkų svar
bi netik dėl pagerinimo moteries padėjimo, 
bet dar yra gana svarbiu faktorių dėl daug 
greitesnio ir galingesnio išsivystymo darbi
ninkų klausimo ir padėjimo abelnai ir dėl 
daug greitesnio perbudavojimo šiandieninių 
draugijinių sątikių.

MIELOS, MIELOS.
Mielos, mielos tos svajonės, 
Kada tyrus sapnai lydi t 
Ten, kur gražios, kur malonios 
Laimės gėlės puikiai žydi.

f Ten, kur didžios ramios, šviesios 
Meilės akis tamsą veria— 
Mintįs tikros, mintįs tiesios 
Tenai laimės rūmus tveria.

Į berybę josios traukia,
Ten kur svajų sapn'ai glūdi,

. Ten kur gera, ten kur laukia, 
Ten kur tikra tiesa budi.

* * *
Mielos, mielos tos svajonės,
Kada juodą mintį ardo, 
Kada veda prie keliones 
Eit į kovą, bet be kardė.

Saulės Brolis.

OH, TROKŠTU!
Oh, trokštu sulaukti pavasarį linksmą, 
Matyti banguojant javus ant laukų; 
Pražydusias gėles mielai aplankyti, 
Atrasti ramybę tarp gojų žalių.

Oh! trokštu sulaukti tą giedrią dienelę, 
Kad saulė skaisčioji pakiltų augštai, 
Kad spindulį leistų per mano langelį, 
Kad žūtų grintelėj nelemti nuodai.

Oh! trokštu ant svieto grožybę regėti, 
Liuosybę ant viso pasaulio žmonių, 
Ir savo šalelę laisvą paminėti, 
Ten žemėn atgulti ramiai tarp laisvų.

M. D. Sparvukas.

“Laisvojoj Minty” nusi
skundžiama, kad dauguma 
lietuvių moterėlių dar visai 
negalvoja apie savo tiesas.

“Lietuvių moters dar di
desnėje daugumoje ne laisve 
ir vaikų auklėjimu rūpinasi, 
o kunigams tik ado kamžas 
ir albas skalbia. Nereikia 
nei klausties, kad ten kazi- 
mierinės, cecilijonkos, bri- 
gytės ar gyva-ražančinės 
būtų • galėjusios dalyvauti 
moterų judėjime. Mūsų gar
siosios Skirmuntaitės, Ra- 
dzevyčiutės ir k. moka tik 
popiežiaus pantaplin pakš- 
teiti. Ar ilgai dar lietuvės 
moters terš savo vardą, pa- 
silikdamos kunigijos pas
tumdėlėmis?...”

Taip,daug dar mūsų mote
rų visiškai atsidėję kunigų 
globon. Užtat juo smarkiau 
turi darbuotis jau daugiau 
šviesos įgijusios sesers, jau 
atsikračiusios nuo klerika
lizmo pančių.

— Žinai kad aš’ jau ženo- 
ta?

— Ženota!? Ir laiminga? 
— žingeidavau.

— Buvau. Ar gal tik ma
niau, kad laiminga. Bet tai 
pateko taip trumpai... — at
sakė.

Toliau šnekant pasirodė, 
kad ji susiženyjo ant pirmo 
pasimatymo.

Kita vėl, regimai išmintin
ga, moteriškė kartą guodėsi.

— Jei ne sūnelis, gal nei 
negyvenčiau, bet dabar...

Taipgi tai buvo greito že- 
nyjimosi auka.

Suprantama, pagal tuo- 
dvi nebūtų galima greitą že- 
nyjimasi sūdyti.

ŽINIOS.
Iš LIETUVOS.

Moterėlių tamsumas.
Žagarė (Šiaulių pav.). Pa

vasario laiku čionykštės mo
terėlės gaudo rupūžes, per
ka gyvates (žagariečiai ru
pūžę krupiu vadina), kol ge
gužė užkukuoja. Rupūžes 
ir gyvates užpila degtine 
(40r/c), sako, kad geri vais
tai. Žinau tokį atsitikimą: 
viena moterėlė (truputį ‘"gy
dytoja”) davė ligoniui vais
tų. Tvirtino, kad tuoj “pa- 
mačysią”. Bet virto visai 

nyjimasi sūdyti. Tai tik j kitaip. Po savaitės “gydy- 
prietikiai. O. bet, tyrinėjant, tojai” praneša, kad ligonis 
pavyzdžiai nelieka be įtek-į nuo vaistų vos, vos nenumi- 
mės. Iro — davė vieną stiklelį.

— Ant pirmo pasimatymo 
— sakė viėna — męs taip 
viens-kitą pamylėjom...

Nejaugi tai galima?
Mūsų žmonės patraukimą, 

regis, vadina meile, — pa
traukimą, kuris pagal ypa- 
tos išžiūrą, pobūdį ar ypa
tingumus. užinteresuoja 
žmogų labai greitai. Bet 
tai tik akiu meilė. Su tikrą
ja meile kitaip. Meilė, ka 
kunkuliuotų širdies gilumoj 
ilgėdamosi vis didesnio ir di
desnio savo draugei ar drau
gui pasišventimo; meilė ką į 
niekybe verčia viską, kas

' Buvo užsiminta apie lietu
vių moterų suvažiavimą. 
Manome, kad turėtų omeny
je ne visų moterų suvažiavi
mą, bet progresyviškų mote-' pintųsi ant laimės tako — 

retai, retai kada apsireiškia i 
urmu. Meilė, kuri vienytų 

j pora vardan tarnystės vie
nas kitam, vardan tuomi di
desnio branginimo vienas ki-

rų.
Bet ar nebūtų dar per-1 

greitai šaukti suvažiavi
mas?

Reikia palaukti, kol gyve- to, tegali užaugti tik per pa
minas pribrendins daugiau žintį. 
klausimų, koleik jau esan
čios draugijos įgys daugiau i noti,

Ypač moters tai turėtų ži- 
", nes “greitas darbas” 

patirimo. Reikia, kad judė-1loms tuomi daugiau širdgė- 
jimas kiltų iš apačios, o ne iš ^os’ kančių, gabena, 
viršaus. Tiktai susidarius 
šiokiam tokiam pamatui su
važiavimas galėtų būti bran
desnis.

Sakoma, kad “greitas (be 
i atsakančios pažinties) ženy- 
j imasi s tiktai kartą į šimt
meti bepasitaiko laimin
gu”. Bon Ami.

Ženyj anties reikia 
pasipažinti.

Ar vaikinai kalti?

S. Čiurlionienė išėjo iš 
“Saulės”.

Žinoma pedagogė ir rašy
toja S. Čiurlionienė jau ap
leido “Saulės” kursus, kur ji 
buvo mokytoja keliais pas
taraisiais metais.

“Viltis”, paduodama'apie 
tai žinią, užtyli, kodėl jinai 
pasitraukia iš “Saulės”. 
Aišku, 
jai peri

Ir labai

jog “Saulė” buvusi 
daug juoda. I 
bai išmintingai j/asi-

Peikia Šiaulių ‘‘paneles*’.,
“L. Ž.” korespondentas la

bai smarkiai nupeikia Šiau
lių mergaites mokinęs, ku
rios niekuom neužsiima—tik 
sportavimu su vaikinais ir 
lenkišku švargotavimu, nors 
nekaip ir lenkiškai temoka.

Iš tokių merginų mažai te
bus Lietuvai naudos.

Nori išjuodinti seseris.
“Vilny” — Lietuvos darbi

ninkų laikrašty — talpina
mas atsišaukimas, kuriuo 
raginama ir lietuvės darbi
ninkės subrusti, atsiliepti, 
l ašinėti apie savo vargus- 
bėdas.

gišių ir paleistuvystės agen- • 
tų.

Lapių liežuviais paleistu
vystės agentai meilinosi prie 
merginų, siūlydami joms pa- 
gelbą. Jie žadėjo joms viso
keriopą paspirtį, žadėjo per
gabenti į Bostoną ir į kitus 
miestus.

Kelis tokius agentus su
čiupo, bet kiek agentai mer
ginų sučiupo—nėra tikros 
žinios.

Veikiausia, irgi bus pasi-

Ir mat “dovana”.
Apeliacijos skyrius augš- 

čiausio tesmo nusprendė, 
jog New Yorko valstijos mo
terims ir mergaitėms neva
lia dirbti fabrikuose nuo 10 
valandos vakare iki 6 vai. iš 
ryto.

Ir, mat, malonė!

'Sufragistės pakėlė lermą
. teisme.

Aną dien Londone atsibu
do teismas keturių sufragis- 
čių. Matomai, jos jau išank- 
sto susitarė pakelti didžiau- 
sį lermą. Ir štai, sulyg pa-: 
duotų signalų, visos keturios 
sufragistės pradėjo šaukti, 
rėkti, kandžioti polisictus, 
mesti popieromis į teisėją ir 
taip toliaus.

Tarytum “sudnoji” būtų 
prasidėjusi. Vos ne vos sep
tyni policmanai, vyrai, kaip 
ąžuolai, jas apveikė ir nuga-, 
beno į kalėjimą.

Neabejojame, kad tasat-P'^at minia
sišaukimas atneš naudą.

’’Laisvės” No. 48 K. S J 
Lietuvaitė nusiskundžia, i 
kad daug yra apsišvietusiu!
suaugusiu merginų ir negali, miestely yra apie pora šim- 
ištekėt. Man rodosi, kad jos t tų, ale apšvieta tarpe jų ga- 
načios tame kaltos. O štai j na žemai stovi. Nėra čia 
dėlko. Daug mūsų draugių | jokios moterų draugystės, 
vra tokių, kuri bent-kiek ap-; kad būtų draugystė, būtų ir 
sišvietus. tai jau nebe su I ' 
kuom šnekės, bei draugaus.

jimą, progai taikanties, pasi- Ot kad joms tnevisoms) kur 
duodama.

Ir pasekmės —
Jis — rūko, girtuokliauja, 

negražius žodžius vartoja; 
jai tai grasu, gėdu,^ kenkia. 
Jis — pikčiurna, paniuręs; 
ji nori čiauškėti, juokuoti. 
Jis — mėgsta draugoves, iš
eina: jai nuobodu, lyg, kad 
kalėjime, vienai; bet jo 
draugovės jai svetimos, ne
tinkamos. Ir j trumpą laiką 
tuodu žmonės, ką skyrė sau 
viens kitą vieną iš viso svie
to, svetimus pradeda labiau 
guodoti, negu viens kitą.Na- 
melis pastoja versme bar
nių, kurie gana bjauriai atsi
liepia netik jiems, bet apei
na žmones da gyvensiančius. 
Ar dyvai, todėl, kad šioj ša
ly kas 12 pora skiriasi? kas 
8 persiskyrimo reikalauja? 
kas ketvirta mielai skirtųsi, 
jei tai nepatrauktų kaštų, 
skandalų?

Kadangi tarp lietuviu 
greito ženyjimosi galimumai 
da. regis, nebuvo viešai ap
kalbami, nrieplauku, manau, 
tai lypstelti.

Klausimas: Kas tvylo 
greitame, be atsakančios pa
žinties, ženyjimiesi — laimę 
ar bėdą jis gabena?

Anuosyk, susitikus su se
nei nesimatyta drauge, ji sa
ko:

Tarp anglų žeriyjimasis 
“ant pirmo matymosi” yra 
paprastas, tarp lietuvių — 
da tik įeina j madą, sviete 
abelnai—yra gana patrauk- 
tinu. Nors daugelis jaunuo
menės neva net pakolioja 
taip urnai besiženyjančius, 
bet jaučiant romanso virpė-

šokikas, turtingas, mokin- 
tas.o tai kas kita... prie tokiu 
laižydamos — taūkiai ne 
vienai tenka sulaukt “sen
mergės” vardo.

Toliau sako, — kad vaiki
nai bijo apsišvietusių mergi
nų. Aš manau, kad yra 
kitokių priežasčių. Drg. 
Lietuvaitė pati sako: “Kol 
susirašinėji apie bučkius ir 
t. p. tai ir vaikinai bombar
duoja meiliškais laiškais, o 
kaip tik parašai rimtesnį 
(suprask, apie ženybinį gy
venimą) laišką, tai “meilu
žis” pradeda rečiau rašinėt 
iki visai pamiršta”. Ma
no nuomonė tokia: socijalis
tų vaikinų didžiuma yra pa
prasti darbininkai (to nie
kas negal užginčyt), dirban
ti už 9 — 10 dol. savaitėje, ir 
jeigu jiems papuola proga 
susipažint su “inteligente” 
mergina —- tai po susipaži
nimui seka susirašinėjimai; 
žinoma iš sykio susirašinėja 
apie paprastus dalykus. Pas
kui, mergina pastato- savo 
reikalavimus, kad po ansive- 
dimui duot gera užlaikymą 
ir 1.1. > O vaikinas, kaip pir
ma minėjau, neturtėlis ir jis 
mato, kad dėl jo ji augštai 
statos, tokiu būdu ir dings
ta juju meilė.

Dl—ė.

.1

Collinsville’io moterjs.
Moterų lietuvių šiame

Pirmas bučkis.
Miss Ethel Flaxam gavo 

pirma bučkį nuo savo moti
nos, kuomet ištekėjo už M. 
Solomon. »

Tokia buvo sutartis._________ 5
Nieks jų nesulaiko.

Edinburgh (Anglija). . 6 
liepos, važinėjant karaliui 
George II, tūla moteriškė 
sviedė karieton pluoštą su- 
fragisčių lapelių. Ją sugavo 
ir policija vos-vos išgelbėjo.

' i, vadindama tą 
moterį “pasiutėle”, norėjo ją 
net sudraskyti.

Perth (Škotija). 10 lie
pos, pana Fleming, visai ne- 
patėmytinai perlindo per ei
les kareivių ir užšokusi ant 
George II karietos norėjo 
įduoti karaliui moterų peti
ciją. Negalėdama atidaryti 
duris, stengėsi išmušti lan
gą. Bet mieris nepavyko.

Ir čia apipuolė moterį įtū
žusi minia, bet išgelbėta.

daugiau susipažinimo su ap- 
švieta. Čia yra kelios mo
ters, kurios galėtų pravesti 
kelią savo tamsesnėms sesu
tėms, vienok ir jos’ne taip 
daug darbuojasi.

Moterėlės, pradėkime dar
bą, o padėjikų, be abejonės, 
atsiras.

Svetimtautės visos turi | has persiskyrimų (divorces) 
Įsikūrusios savo draugijas ir 
joms gerai sekasi. Kuomet 
iš jų viena apserga, tai kitos 
eink lankyti. Gerai būtų, 
jeigu ir pas mumis tatai 
įvyktų. Serbentą.

Per pastaruosiuos 10 me
tų Jungtinėse Valstijose pri- 

! pažinta daugiau kaip milijo-

! Du ju trečdaliai buvo mote
rų reikalaujami.

Selma Lagerlof jau 
Akademike. •

Selma Lagerlof, garsi šve
dų rašytoja, laimėjusi Nobe
lio dovaną už literatūrą 1909 
metais, šiuomi laiku išrinkta 
narė Švedijos Akademijos.

Jinai buvo pirmutinė mo
teris, laimėjusi Nobelio do
vana.v

Patystė ir motinystė kas 
met partraukia daugiau mo
terų j ligas ir grabą, negu 
kareivių, ką žuvo nuo pat ša
lies istorijos. Kodėl tosios 
moterų tarnystės apleidžia
mos, kuomet kareiviai guo- 
dojami, ginami?

100 metų atgal moterims 
dalyvauti valdžioj visam 
sviete buvo užginta, apart 
tik tūlų jų teisių Švedijoj. 
Šiandien jau visur moters 
m a ž-daug dalyvauja ir labas

Vyrai policmanai rengiasi pastangų kuone visur 
streikuot. pažymus.

Danijoj yra moterų — po- 
licmanų, kurios gauna dides
nę algą nei vyrai, tai šie ir 
nori išeiti streikam ?

Kasžin, kaįp pavyks.

Kas dėjosi, kada Salem,
Mass., sudegė.

Po visą miestą, po visą 
apygardą paplito gaujos va-

Sako, algebra suardo 
mergaičių sielas.

St. Paul, Minn. — Mokyto- 
tojų suvažiavime šiame mie
ste pakeltas klausimas apie 
mergaičių mokinimą. Vie
nas iš pedagogų pasakė, jog 
ypač algebros mokinimas su
ardo mergaičių sielas.



;-y' LAISVI!
buvo daugiau negu reik ru
džio, baltakės taipgi/ 

Kaino SūnusKORESPONDENCIJOS
.STREIKAS.

AMSTERDAM, N. Y.
“Samford” karpetų išdir- 

bystės darbininkai, nepakel
dami kompanijos persekioji
mų, išėjo ant streiko. Prie- 

z žastis buvo, kad pradėta at- 
leisdinėt unijos viršininkai, 
ir kurie priguli prie unijos. 
Minėtoj dirbtuvėj dirbo apie 
pustrečio šimto ypatų, dau
giausia lietuvių.

Lietuviai skebauja.
Kompanija tuojaus pradė

jo samdyt streiklaužius. Su
žinota iš streiko vadų, kad 
vien tik lietuviai skebauja, 
mat, geri katalikai nenori 
priešintis prieš ponų valią. 
Bet unijistai tokus, kad su
čiuopia, tai pasiguldę ant 
gatvės pamyluoja. Lietuviai 
skebai pabūgo, kad iš eilės 
ir jiems neprisieitų nešiot 
apskaldintą nosį ir atsisakė 
ant ilgiaus skebauti. “Sam- 
fordo” kompanija pamatė, 
kad jau reikės dirbtuvę už- 
daryt ir kad unijistai ske- 
bų nemyluoja, tat sukraustė 
į tą prišvinkusią dirbtuvę 
daugybę lovų, ir ten nelai
mingi dvasios ubagai - lietu* 
viai gavo valgyt ir miegot.

Majoras Kline stoja už 
unijistus.

Sužinojęs vietinis majo
ras, kad “Samford prismir- 
dusioje dirbtuvėje kankina
mi vergai, nusiuntė inspek
torių, kad ištirtų, ar galima 
ten žmogui tokiose sąlygose 
gyventi. Ištyrę, inspektoriai 
pranešė, kad vieta ten labai 
nešvari ir kenkianti sveika
tai. Tuojaus majoras pri
vertė kompanija paleist ver
gus ant valios. Kline (klain, 
jo pravardė taip skamba) 
kitados buvo bosu “Samfor- 
do” kompanijos, bet vėliaus 
ji kompanija prašalino, tad 
šiandien jam majoraujant, 
yra proga atsilygint, gerai 
žinant kompanijos reikalus. 
Čia pasirodo, kad majoras 
tuomi tik atsikeršija kompa
nijai, o ne užstoja streikie- 
rius. Bet kol taip elgiasi, u- 
nijistai turi būti dėkingi, trk 
perdaug ant io neatsidėt,nes 
jjs yra republikonas.

Skebai areštuojami.
Kone visi policmanai už

stoja už unijistus. Kada 
kompanija tapo priversta 
paleist vergus lietuvius ant 
valios, juos apdovanojo gin
klais. Vieną lietuvį skebą 
unijistai sučiuopė, kad pa- 
myluot, bet tas, vyruti, išsi
traukia iš ančio magnesjnę 
lazdą, tokią kaip Chicagos 
skerdinyčiose vartoja, kada 
kiaules varo ant kartuvių, 
ir jau trauks; bet unijistai jį 
nuginklavo, o vėliaus pateko 
policmanams. Teismas 
skebą - lietuvį padėjo po 
$2,000 kaucijos, o kada atsi
darys Grand Jury bus teisia
mas už nešiojimą užginto į- 
rankio. Žinoma, kompanija- 
jį išbėlavo. Minėtoj dirbtu
vėj dirba apie 7,000 ypatų, 
bet streikuoja tik maža dale
lė. Vietinė * L.S.S. 208 kp. 
matė reikalą parengt pra
kalbas. kad išaiškint tenaiti- 
niems lietuviams dalykų sto
vį. Tam ir proga gera buvo, 
nes tarpe 28 birželio ir 6 lie
pos drg. A- K. Baltrūnas 
viešėjosi Schenectady,tad jis 
buvo užkviestas su prakalba.
Kun. židanavičia “Samfor- 

do” komp. batlaižis.
Tą pat 26 d. liepos iš am- 

bono, žandus išpūtęs, rėkė 
kad žmonės neitų ant pra
kalbų. Kurie paims plaka
tą į ranką, tie turės užsimo- 
kėt 10c., o kurie eis ant pra
kalbų—50c. Bet ant prakal
bų susirinko apie 200 ypatų. 
Dabar jau prisieina iškolek- 
tuot nuo kiekvieno po 60c., 

K bet patirta, kad apinasris, 
kurį kun. Ž. uždėjo tenaiti- 
niams lietuviams, jau trūks
ta, ką liudija toks skaitlin
gas būrys, kuris klausė pra
kalbų. , Drg. Baltrūnas kal
bėjo trijuose atvejuose, o 
tarpais deklamavo' vaikinai 

iš Hudson, N.Y., ir kalbėjo 
du draugai iš 154 kp.

Plakatų dalinimas.
Plakatai buvo dalinami 

šalę bažnyčios, apie 100 pė
dų atstume. Bažnyčios ko
mitetas nusamdė būrį vaikų, 
kad suakmenuotų plakatų 
dalintojus. Bet vaikai, ga
vę sidabrinius, nulėkė pirk
tis Ice Creamo ir akmenais 
nemetė.

Už tai ten pat ant geleži
nės tvoros sėdėdamas kun. 
Židanavičiaus augintinis su 
būriu vaikų—šaukė: “Cicili- 
kai, raudonskūriai, bedie
viai” ir t.t.
Amsterdamo nekurios mote

ris apskretusios.
Kada žmonės pasipylė iš 

bažnyčios, kiekvienam buvo 
duodama ąpgarsinimų kor
telė. Merginos ir moters, 
per pamokslą įbaugintos, ne
ėmė plakatu. Kiek palaukus, 
būrys merginu, matyt susi
dariusios, išėjo iš bažnyčios 
iškoliot prakalbu rengėjus. 
Kada jom pasiūlyta plaka
tai, suriko: “Kam čia jūs 
duodat mums tuos popierga
lius, męs vuodegos nešluos
to™ !” “Tai kaip, ar jūs 
vaikščiojat apskretę?” juo
kavo plakatų dalintojai.

Antroj pusėj gatvės stovė
jo vvras taipgi su pluoštu 
plakatų ir tas tapo kone par- 
muštas ant gatvės. Katali
kas, kokui 6 pėdu augščio,ei
damas šalę io, kad trenks 
petimi į krūtinę.

Drg. A. Baltrūnas plačiai 
aiškino reikalingumą unijos, 
ragino neiti skebaut, ragino 
skaityt darbininkiškus laik
raščius ir rengt prakalbas 
knotankiausia. Jo kalba pu
blikai labai patiko. Užden- 
o-imni lėšų sumesta suvirš 
£6.00. Patartina rajonams 
ii (Balt.) kviest už kalbėto
ja maršrutuose, nes tik toki 
kalbėtojai gali savo užduotį 
atlikt, kurie supranta šian
dieninį žmonijos krutėjimą.

A. V. Vasnelis.

tu 
už- 
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“Kur?

Stoughton, Mass.
“Dėl dievo meilės, ar 

ėsi korespondentas?” 
klausė manęs sutikęs 
gatvės senyvas žmogelis.
“Taip”, atsakiau. “Ar žinai 
ką? Būk toks loskavas pa
rašyk Į gazietas apie mūsų 
jaunimą, kam taip negražiai 
šoka”. “Kur tamisl 
juos taip darant?” ' 
jodamas paklausiau.
kaip tai? — Argi tu nesilan
kai ant šokių, kad klausi?” 
“Nelabai, kas iš to nauda”. 
“Farhatytum! Bjaurumas 
neišpasakomas. Susikabina 
poron vaikinai su merginom, 
ir kokį tik muzikantai ne- 
graiytų, jie vis šoką tą sa
votišką “tango”. Iš šakes 
žiūrint dabai juokingai atro
do, netai iš šokio, bet iš šo
kėjų nemokėjimo. Išsisku
to, išsižergę, pasturgalį per 

“mastą atmetę. O jau tų kau
lų, sąnarių braškėjimas’! 
Beveik už mylios girdėti. 
Sakau tau, kad aš kol gyvas 
tokių šokių nebuvau matęs. 
Atsimenu, Lietuvoj vaikys- 
čiai bandą beganydami pa
grioviuos padirbdavo iš ba
lanų melnieaitę ir ant jos 
užtupdydavo prūsą - malū- 
ninka ir tas, melničaitei su- 
kanties, linksniuodavo tik 
vienas, o čia ir mergina 
drauge. Juokai ir bjauru iš 
mūsų šokėjų naujo išmislo”.

Tą viską žmogelis su pasi
bjaurėjimu man išpasakojo. 
Ir aš tą teisybę patvirtinu. 
Taip daro nekurie mūsų 
trumpakelniai - sporteliai ir 
tokios pat rūšies nekurios 
merginos.

Peklos Kukorius.

Tamaqua, Pa.
Tarpe šio miesto gyvento

jų lietuviai (katalikai ir tau
tiečiai) yra, regis, kuogar- 
siausi. Trukšmingupiu,. ži- 
noma.Ot,kaip ir per neperse
niai jų atbūtas “imeninas”. 
Kad “bertainaitį” išsiurbus 
gerklėj vis dar buvo saldu, 

nusprendė eiti į karčiamą. 
Bet ta\ buvo vėlyba naktis— 

 

“karciainos uždarytos. Mū
siškiai įtūžo. Ryžosi atsiker- 
šyt. Ir patėmiję pjaujamą 
Larčiamninko mašiniukę, iš
sinešė ją ant gatvės ir “lie
tuviškai” keikdami, kad 
drož ’!... Artimesnieji net iš 
lovų atsikėlė.O tai vis tie, ką socijalis- 
tus ypač neužkenčia.

Kut-kut.

Saginaw, Mich.
Šis miestelis, perskrodžia

mas upe, turįs apie 5,500 gy
ventojų, stovi labai gražioj 
lygumoj ir vasaromis su
traukia daug svečių ant va- 
kacijos. Yra keliatas deset- 
kų įvairių dirbtuvių, tik ma
žiukės ir ant žiemos dau
giausiai apsistoja. Yra kė- 
liatas anglių kasyklų taipgi. 
Lietuvių — apie 50 šeimynų 
ir gal dvigubai tiek pavie
nių, bet tūli dikčiai sulenkė
ję. Draugystės: šv. Kazi
miero (pašelpinė) ir 205 L. 
S. S. kuopa, kuri, per stoką 
veikėjų, stovi silpnai.

Vergas.

NEW YORK 9VALSTIJOS 
SOCIJALISTŲ PARTIJOS 

KONVENCIJA. 
Rochester, N. Y.

3 d.liepos apie Central sto
tį ir prie krautuvių ant gat
vių plevėsavo raudonos vė
liavos. Pavakare susirinko 
mokslainės vaikučiai su rau
donomis vėliavomis ir dau
gybė žmonių (kiti net auto
mobiliuose) laukti delegatų. 
Jie pribuvo ant 6:45. Ant 
7-nių prasidėjo paroda, po 
kuriai delegatai buvo paly
dėti į hotelį, o publika susi
rinko į Labor Lyceum.

4 liepos, ant 9:30 ryto dai
navo vokiečių socijalistų 
choras. Valstijos sekreto
rius Salomon, labai įspūdin
gai sveikindamas susirin
kusius Naujos Gadynės skel
bėjus, atidarė posėdi ir pra
sidėjo rinkimai tvarkvedžiu. 
Atidarant antrą posėdį 
(2:30 po pietų) nuimta dele
gatų fotografijos. Paskui 
išrinkus tvarkvedžius, pra
sidėjo centro viršinnkų ra-^ 
portai.

5 liepos, iš ryto, sekė Re
zoliucijų Komiteto raportai.

jalistų Jaunuomenės Lyga) 
savo persįstatymu daugu
mui net ašaras išspaudė. 
Ketvirtą posėdį buvo skaito
mi ir svarstomi visokį nuta
rimai. Taipgi buvo pakel
tas klausimas apie kalbėto
jus. Nutarta, kad jie būtų 
kontroliuojami. Atydžiausį 
rodyjimąsi užėmė sutaisy- 
mas konstitucijos ir platfor
mos. Apie propaganda taip
gi daug kalbėta. Nutarta 
šelpti “New York Call”. Vi
si jį turės remti, kuopos ir 
pavieniai. Pasirodė, kad 
valstijoj socijalistų laikraš
čiai gali gyventi. Sesija, de
legatams dėkuojant vietiniai 
kuopai už širdingą priėmi
mą, užsibaigė 7:30 vakare.

Valstijos delegatų • buvo 

nuo “New York Call”. Viso 
buvo' apie pustrečio šimto 
svečių. Visi išreiškė drąsą 
dirbti — dirbti dėl darbinin
kų gerovės, dirbti dėl Socija
listų Partijos, iki įsigyvens 
Lygybė, Brolybė, Laisvė.

Paparčio Žiedas.

ATHOL, MASS.
Kaip klerikalai paminėjo 

spaudos atgavimą. 4 birže
lio vietinės parapijinės 
draugystės surengė prakal
bas paminėjimui sukaktuvių 
10 metų nuo atgavimo spau
dos. Tvarkvedžiu buvo ku
nigas Meškauskis. Pirmiau
sia bažnytinis choras padai
navo “Lietuva, Tėvyne rrtū- 
su”. Paskui stoojo kalbėti 
klerikas Juškaitis. Kaip 
gklvą išdegęs! “Geologija, 
tauta, gamta, astronomija, 
lenkai, Valančauskas.. Ame
rikoj gyveria 70,000 lietuvių, 
Rusijoj ‘narodnos’, tokios 
kaip čia ‘hai škūlės’, ir pa
našiai. Baigdamas, lyg kad 
atsikvošėjęs, mėgino pame- 
luot, kad prie atgavimo 
spaudos daugiausia prisidė

jo dvasiškija, bet blevyzgojo 
taip, kad beveikę negalima 
buvo tarmių reikšrrę Nupra
sti.

Po“klerikui”kun. Meškau
skis skaitė, vardus Lietuvoj 
išleidžiamų laikraščių ‘ ir 
skaitlių jų skaitytojų, kurs 
pasirodė skurdžiu. Supran
tama, jis minėjo tik tuoš ką 
“juodą” šviesą skleidžia,— 
“Vilnis”, “Lietuvos Ūkinin
kas” ir kiti ten išeiną ir 
žmonėms pažintį gyvenimą, 
gabeną “nesutepė” jų lūpas.

Ant galo perstatė kleriką 
Petraitį. Tas, kalbėjo te
moj “Kas yra socijalizmas ir 
socijalistai”. Na ir ką? 
Lengvai buvo girdėtis kaip 
žmonės šnekėjosi — “Ana- 
va: išsimokino iš “šakės” 
kunigo Bimbos pamokslus ir 
dabar zaunija sau!” Ir vie
ton užmetimo tokiam jų ma
nymui, aš galiu sakyt, kad 
tas klerikas yra gal vienas iš 
bjauriausių nemazgotbur- 
nių. Jis turbut tik to neži
no apie lytiškus, pavyzdin, 
dalykus, kas žmogui neverta 
žinoti. Bet gyrėsi—“Jei kas 
pasakytų, kad aš esu bež
džionės vaikas, tuoj duo
čiau į snukį”. Nabagas. 
Gal da nei nematė beždžio
nių. Patarčiau jam žvilg
telti į veidrodį. “Aš esu di- 
džiausis priešas socijalistų”, 
sakė jis, “nes socijalistai no
ri, kad kožnas dirbtų, o jei 
katras nedirbtu, tam ‘kulip- 
ką’ į galvą”. (Ahaaa! ,kleri- 
ke; aišku: tavo vardas — 
tinginys!) Apie socijalistų 
minimą “Lygybę” (Lygybę 
progose. Red.) tas žmogelis 
šitaip aiškino: “Socijalistai 
nori viską Ivgiu padaryti — 
nori kad visi medžiai būtu 
Ivgųs, upės, ežerai, okeanai. 
Bet tas yra negalimu ir vis
ką sulyginus, neliktu pasau
ly jokios harmonijos”. (Iš 
keno nykščio jis tąi išlau
žė?) Tęsdamas, K. Marx 
išvadino tik menkos vertės 
žydeliu. (O ką klerikas ma
no apie Kristų?) Dr. Šliupą 
jis išvadino didžiausiu bedie
viu. Dr. Basanavičius, taip
gi,- sakė, bažnyčion retai ei
nąs, o ar išpažintį atliekąs, 
nežinia. * Ir baigdamas pri
pažino: “Nors socijalistai 
yra tamsus, bet jiems kinkos 
nedreba užėjus ant ‘stei- 
čiaus’, ir jie turi apie 15 lai
kraščių. O ką męs turime? 
Ogi, vieną tik ‘Draugą’ ir 
tas vos dvesuoja. Juk męs 
skaitom jų laikraščius, kad 
net seilės'tyška”. >

Jis užbaigė kalbą labai 
įnirtęs ir su nepaprastu 
žviegimu, ir laukia — aplo- 
davimo. Bet juokai — čia- 
tai-kitur kokia davatkėlė — 
plekšt, už. valandėlės antra- 
trečia — plekšt, jis — 'tap- 
tap-tap, publika — ki-ki-ki, 
ir kapucino — nei “dūko”. 
(Mislyk, skaityk, protauk, o, 
nabage).

Mat kaip mūsų katalikai 
pagerbė tą šventę. Visai tai 
kitaip kur pirmeiviškos 
draugijos ją apvaikščiojo, 
kur istorija buvo aiškinama 
.teisybės šviesoje.

J. Kavlaičia.

Meriden, Conn.
1-mo Rajono Piknikas.

5 d. liepos atsibuvo pikni
kas L. S. S. 1 rajono. Tiks
las buvo kaip nors padidinti 
1 rajono iždą ir smarkiau 
pavaryti priešrinkiminę agi
taciją. Piknike dalyvavo 
veik visos 1 rajono kuopos, 
taipgi daugybė pašalinių 
ir simpatizatorių.

Pirmiausia gerai atsižy
mėjo 16 ir 145 kp. surengime 
pikniko. Žmonės rengėsi ir 
ėjo pulkais prisižiurę t “rau
donkaklių”, o už vis atsižy
mėjo 41 kp. iš Bridgeport, 
Conn., kuri pribuvo į pikni
ką demonstratyviškai: dide
liame automobily dainuoda
mi Marsalietę, pasipuošę 
raudonomis vėliavomis, su 
parašais ant šonų “Socialist 
Party”. Kuomet suėjo į dar
žą, jis buvo pilnutukas; mat 
tai susispietė būrys iš 300— 
400 žmonių. Muzika užgrie
žė maršą ir visa kuopa, 
skaitliuje 50 suviršum, mar- 
šavo į salę. Po maršui pra
sidėjo draugiški pasikalbėji

..‘.■į'

mai. Buvo kas užkąsti ir nu
gerti.

Apie trečią valandą orkes
trą užgrajinot Marselietę. 
Po tai žmogų lyg kad augš- 
tyn keliančiai muzikai rajo
no organizatorius drg. Sta- 
lioraitis perstatė kalbėtoją 
drg. J. Šukį iš Brooklyn, N. 
Y. Pirmutinė kalbos pusė 
buvo dėl sąjungiečių—apie 
Sąjungą ir pristojimą prie S. 
P.; antra pusė buvo agitaty- 
viška — priešrinkiminė.

Buvo pardavinėjama soci- 
jalistiški laikraščiai ir lite
ratūra, už ką įėjo apie $40. 
Abelnos įplaukos siekė arti 
$200. Todėl yra viltis, kad 
liks ir uždarbio*.

Ten buvęs.

Ir tai gerai, nes čia ir

Bet k&in 
■pastebe- 

bs nopieros 
ant tos vpatos
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EASTON, PA.
Seni daktarai, nauji 

apgarsinimai.
Pas mus pradeda kaip-kur 

matytis viešai iš lauko prie 
sienų prikaltos blokinės iš
kabos lietuviškoj kalboj. Gi
riami lietuviški vaistai ir 
skelbiami agentai tų stebuk
lingu lietuviškų vaistu. Lai
kraščiuose nerasdami vie
tos, lietuviški šundaktariai 
suranda įvairiose vietose ap
gavikus, kurie ir nesigėdi 
prie savo stubos garsvtis su 
agentūra. Be abejonės ran- 

Masi kaip koks iš mūsų tam- 
sunėlių ir kreipiasi prie tų 
agentų, tain kaip ir prie gy
dytojų. Ar nejuokinga?

Kitas.

SAN FRANCISCO, CAL.
Drg. Smith, neseniai rašy

damas “Laisvėj” apie šio 
krašto lietuvių stovį, dikčiai 
pasiklydo. Jis paduoda, kad 
apie San Francisco lietuvių 
randasi nemažiau 200 ypa
tų. Bet kiek aš žinau čia 
yra tik trįs šeimynos ir 4 pa
vieniai, apie 12 iš viso. Mi
nint L.S.S. kuopą, vėl rei
kėjo, rodos, lypstelti ir prie
žastis jos nusilpnėjimo, ko 
jis nepadarė. Todėl turiu 
paąiškinti, kad darbams pe
reitą žiemą apsistojus, drau
gai noroms - nenoroms tu
rėjo sklaidytis; likom tik du, 
ir trūksta čia atsakančio or
ganizatoriaus. Męs kiek ga
lėdami darbuojamės ir turi
me viltį, kad kuopa vėl atgis, 
kaip pirmiau kad buvo.

San Francisco, galima sa
kyti, yra tik užeigos vieta, 
nes darbų čia mažai. Pertai 
jei atkeliave lietuviai ir pra
deda kokią organizaciją 
tverti, ji neilgai užsilieka. 
Pirmiau čia buvo našelpinė 
mūsiškiu draugystė, bet iš
sisklaidė ir, daug jos pinigu 
da ir dabar bankoj tebeguli. 
Abelnai, čia lietuviai yra 
mananti.

Oregon valstijoj randasi 
gal apie 200 lietuviu. . Jie 
d au gi au si ai di rb a gi ri o se, 
nes toj valstijoj maž^i dides
nių miestų ir juose mažai 
darbų. Adams..

WILKES-BARRE, PA.
Pasirodžius “Laisvės” No. 

50, žinutei iš Pittston, Pa., 
kur tarp kitko, H. Eržvilkie- 
tė nurodė, kad L. S. S. VII 
rajonas užsiėmė nagrinėji
mu iškilusio incidento tarp 
K. Demkio ir V. Kasparkio, 
kas sukėlė kivirčus tarp 9 ir 
92 L. S. S. kuopų, męs, 9 kp., 
savo susirinkime laikytame 
5 liepos, 1914 m., nutarėm 
paaiškinti, kad 9 kuopa L.S. 
S. su 92 kuopa, jokių kivirčų 
neturi, o tik su K. Demikiu, 
nariu 92 kuopos .už jo neat- 
silyginimą 9 kuopai; ir V. 
Kasparas jokių kivirčų tarp 
9 ir 92 kuopų, nėra sukėlęs.

Patartina, rašant kores
pondenciją, arčiau susipa
žint su teisybe.

Org. Jurgis Ažys, 
Sekr. V. J. Tabaras, 

; Ižd.i Petras Valentą.

PHILADELPHIA, PA.
Tautiečiai (patri jotai)

džiaugkitės, nes čia lietuvys
tė kįla kaip ant mielių. Ne
tik savi “išgamos” atsiver
čia, bet ir kitataučiai priima 
lietuviškąjį krikštą ir moki
nasi lietuvių kalbos.

Tūlas nigeris (juodukas), 
John Wpodrow, paeinąs iš

West Virginia, nekurį laiką 
dirbęs sykiu su lietuviais 
Hornhord Bacing kompani
jai, kalba lietuviškai nei 
kiek neprasčiau už kai-ku- 
riuos iš mūsų tautiškų laik
raščių redaktorius. Jis (juod- 
veidis) žada vesti sau už mo
terį — lietuvaitę.

Kitas vėl italijonukas nuo 
Christian gatvės lankyda
mas šv. Kazimiero parapiji
nę mokyklą išsimokino nuo 
lietuvių vaikų, , ar nuo mi- 
nyškos lietuvės mokytojos, 
taip puikiai lietuviškai kal
bėti, kad sykį net minėtos 
parapijos prabaščius besigė
rėdamas jo gražiu lietuviš
ku kalbėjimu pasakė: “Iš jo, 
kaip užaugs, bus lietuviams 
kunigas”. Kodėl ne? Juk 
tikras popiežiaus vaikas.

Yra ir daugiau kitataučių, 
kurie panašią mokslo šaką 
lavinas. Neminėsiu jų var
dų, todėl, kad dar jie aiškiai 
nepasižymėjo esą lietuviais*.

Dabar čionai piknikų sezo
nas. Jei ne subatoj, tai ne- 
dėlioj “šiur” bus. Ir tai 
kas savaitė. Rengia pikni
kus: draugijos, kuopos irfra
iteliai, žodžiu visi .kaš'tik 
myli šviežiu oru pakvėpuoti.

Frankfordo Lietuviu Kliu- 
bas, kuris užsidėjo 1909 m., 
pereitais metais pasistatydi
no sau nuosavą namą, ’ ver 
tės apie $4600. Neperseniai, 
dėl neužsimokėjimo skolų 
namas tapo ant akciiono 
parduotas. Kad prikirsti 
kontraktoriu. kuris tą namą 
budavojo, Kliubas-(už savo 
pinigus ir kiek pasiskolinės) 
nupirko budinką per akcijo
ną ant vieno savo kliubo na
rio vardo. Kliubas naudojo 
iuomi net iki šiol ir ma 
kad viskas gerai, 
tai netikėtai dab 
jo. kad rejenta^ 
nudarytos 
vardo, ant katros kliubas ti
kėjos. bet ant kito. Kaip 
tas užsibaigs, ateitis paro
dys. Triksas.

WORCESTER, MASS.
Prie paskutinės mano kores

pondencijos apie Jono 
Girdžiaus mirti.

Pastarojoj korespondenci
joj iš šio miesto, nežinia kas 
padarė daug klaidų. Ten 
pasakyta, kad velionis persi
kėlė į Gardner, Mass., o tu
rėjo būti: persikėlė į Athol, 
Mass., ir priklausė prie L. D. 
ir S.D. Antra klaida: kalbėjo 
Levinskas (vietinis) ir 
Vasiliauskas iš Athol, Mass. 
Toliau pasakyta, kad L. S. S. 
40 kuopa aukavo gyvų gėlių 
bukietą. Turi būti — vaini
ką, o draugės ir draugai, su
dėję pinigų nupirko gėlių 
paduškaitę (pillow).
z Šitas klaidas malonėsite 
atitaisyti, nes kitaip puola 
atsakomybė ant .“Liaudies 
Vergės”, kuri rodytųs ant 
tiek nesupratus, kad neat
skiria vainiko nuo bukieto, 
ir tam panašiai. J. A.

Lost Creek, Pa.
Čia 29 birželio tapo papil

dyta žmogžudystė — vyras 
savo moterį sumušęs Už
smaugė. Tai lietuvys Sla
vinskas, o jo moteris buvo 
ruskė. Jis buvo labai skū- 
pus ir tinginys, moteris-gi, 
darbininkė, bet mėgo išsi
gert. Jis neuždirbdavo ant 
pragyvenimo ir sakydavo: 
“Ką gelbės? Nors ir dau
giausiai uždirbčiau ji vis- 
tiek praleis”.

Sykį parėjęs namo rado ją 
girtą. Tuoj pradėjo mušti, 
ir pamatęs, kad jau negerai, 
tuoj skudurų ant kaklo ir Į 
burną ir bėgo daktarą pa
šaukt, grasindamas vai
kams, kad sakytų, jog pati 
užsismaugė. Atėjęs dakta
ras rado negyvą ir pažinęs 
kas padaryta, žmogžudį su
areštavo. Jis tą darbą atli
ko negirtas. Dabar valdžia 
sukruto naikyt slaptas smu
klei Pas katrą tik randa 
svaigalu, tai su visa karčia- 
ma pas nona vaitą varo. Pir
miau už tai bausdavo 3 mė
nesiais kalėjimo, o dabar jau 
9 mėnesiais. Tai visi ir dre
ba.

SO. BOSTON, MASS.
4 liepos buvo šv. Kazimie

ro draugystės apvaikščioji- 
mas ir (L. L. D. svetainėj) 
prakalbos. Pirmiausia kal
bėjo Jamošius (taip, čia va
dinamas kun. Žilinskas). 
Daugiausia —apie katali
kystę. Labai augštai kėlė 
buvusius Lietuvoj vyskupus 
ir dėl abelno jų “pagarbini
mo” liepė žmonėms atsistoti. 
Sakė: “Jie visi yra mums 
brangus, nes platino apšvie- 
tą ir rašė daug poezijos”. 
(Jis turbūt nežino, kad ant 
jų kapo užbrėžta :Viliugiai). 
Paskui, sekė du anglai: Abu
du tik po keliolika tuščių 
tarmių pasakė. Po jų pirmi
ninkas perstatė “mister” Vi- 
taitį. Jis tik keberiokšt ir 
užpuolė ant socijalistų. La- 

nupeikė drg. Perkūną, 
jis Worcestery drįsęs 

kyti “vėžius”. Sakė, 
kad Perkūnas neteisybę 
skelbęs, ir dadurė “Ateisite 
jūs (socijalistai) kada-nors 
mus persiprašyti, bet...” Ant 
pabaigos'da buvo išėjės koks 
ten ai rys, tačiaus publika jo 
nesuprasdama — išsiskirstė.

Šiaulių Ponaitis.
4.

Haverhill, Mass.
Nieko, turbūt, nebus iš 

mūsų bažnyčios. Trįs fana- 
tikėliai aprašė ant vyskupo 
žemę ir bažnyčia. Jie nei 
niekeno nesiklausė.
z Sako, jog dar bus teismas. 
Provotis mano D. L. K. Ka
zimiero dr-ja, kuri paskolino 
$300.

Airių kunigai nori paimt 
ta bažnyčią, nes jau pajuto, 
kad lietuviai neišlaikys.

O kas mūsųjfetuviams lie
ka? Nieko!

Kunigui tai gerai.. Tasai 
prisirinko sau pinigu už 
ulotkas ir išpažintį; atskaitų 
ligišiol jokių nebuvo.

Dabar Haverhillio bažny
čios langai išmušti, visa ji 
apleista ir sunku laukti, kad 
kas gero būtų.

Gedimino kliubas nupirko 
kampą žemės ir mano sve
tainę statyt.

Bužys.
Sr'.

W. Hanover, Mass.
• “ Vasaros laike labai pas 
mus linksma gyvent. Vis
kas žaliuoja, oras geras, 
miestelis nedidelis.

Tik vienas dalykas yra la
bai nemalonus. Lenkai la
bai girtuokliauja ir tankiai 
tarpe jų kįla aštrios pešty
nės. Nors karciamų pas 
mus ir nėra, bet alaus ir deg
tinės netrūksta.

Čia neseniai buvo tūlos su- 
žiedotuvės ir parsigabenta 
iš Bostono daug svaigalų. 
Viskas pasibaigė revolve
riais, peiliais ir suareštavi
mu.

Kitą dieną policmanas 
“areštavo” keliatą bačkų ant 
stoties. V. Vaikas^

s

TAMAQUA, PA.
Kruvinas Lietuvių Piknikas.

Tas “paužimas” buvo ren
giamas nuo seniai. J. Guobe- 
ris, J. Jusinskas, F. Dulskis, 
P. Valinkevičius ir V. Ba- 
barskis buvo išrinkti paka- 
lėdoti po lietuviškas karčia- 
mas degtinės ir alaus ir po 
bučerius — kumpiu ir dešrų. 
Jie kaulijo kaip tik įmanė, 
bet pelnė mažai. Buvo ir pas 
vieną lenką (karčiamninką) 
užėję. Šis, kaipo nesavo 
tautos ubagus, išvarė. Ne
patiko lietuviams. Ir F. B. 
(vadas) nuėjo jarn atkeršy
ti. Lenkas nustvėrė bilę ir 
ėmė šventyti smarkuolį. Pa
skui jie susirinko į girią ir 
vieni-kitus taip suskaldė, su
daužė, kad kaip girdėtis da 
ir dabar tūli gydosi ligonbu- 
ty, kiti stena namuose, tre
ti lyg kad po operacijai ap
raišioti vaikščioja gatvėmis. 
Kas su dešromis dėjosi, gal 
tik dievai bežino.

St. Studentas.

i
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Leidžiamas
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Sąjungos
Amerikoje

JUOKŲ KĄSNELIAI

Kunigas Plikaitis: — D iokš, sesute, doleriuką ant 
šventos mergaičių mokyklos. Ten mergaitės mokina
mos iš ‘‘Gyvojo šaltinio” apie cnatas ir meilę pono die
vo ir kunigų. Iš ten jos visos į dangų paklius.

Darbininkas (išgirdęs kunigo kalbą): — Kabink jį, 
Jonai, už kriukio, tegul sveikas važiuoja Į augštybes...

Klausimas: —
Na, dabar, Orakule, 

klausyk, ausis ištempęs, 
aš tau pagiedosiu. Paskuti
niam mudviejų pasikalbėji
me apsiėmei 
man sapnus.
žmoguti, man yra labai pa-j 
ranku, — matai nereiks 
pirkti Olszewskio sapninin
ką, taigi liksis keli centai iš 
tų, kūnų aš neturiu.

” Bet klausyk, Orakule, ro
dosi, kad tu žiovauji. Na, 
ar ne tiesa? Tyli — reiškia 

s tiesa. Prieš užpereitą neda
lią, tą seredą po utarninkui 
aš sapnavau ve kokį sapną: 
pirtyje (kur linus mina) ma
no tevyškėje, kaime Lanke
liškių buvo dievo sūdąs. Ži
nai, man taip sapne rodosi, 
kad dievas tupi, užsiroglinęs 
ant kamino ir vienoj rankoj 
laiko mintuvus. Visi, o visi 
žmonės buvo susirinkę į tą 
pirtį — ir mergos ir vyrai 
(kunigų tai nemačiau). Tie
sa, buvo vienas kunigas, 
bet... net gėda, žinai, sakyt. 
Na, aš tau pasakysiu, bet tu 
niekam r.??:.'1 y k. Tas kuni
gas buvo be vyriškos lytieu, 
(Tai buvo Richesonas, kuris 
vyriškumą prarado kalėji-i 
me. Orak.). O ar žinai,! 
kaip aš tai dažinojau? Nu-?

SCHNEIDER BROLIAI
KR1AUCIAI

ŠTAI VE CHICAGOS MILŽINAS

STATE BANK of CHICAGO
Saugiausia ir patogiausia įstaiga pinigams 

pasidėti, dėlto kad:
1. Banko kapitalas ir atsarga daugiau kaip 4 

milijonai doleriu.
Bankas stipriai Valstijos Valdžios ir Chicagos 
Clearing House (Apyskaitų Biuro) kontro
liuojam as.
Šiame banke sudėti Valstybės, Illinois Val
stijos ir Chicagos miesto fondai.
Mokama 3 procentai nuošimčių metams.
Lietuviams visuose banko reikaluose patar
nauja banke dirbantieji lietuviai.

Valandos: nuo .9 .ryto iki 3 po piet.

STATE BANK OF CHICAGO
Kampas La Salle ir Washington Sts.

Klausyk mano žodžio!
Ateik pirkti vyriškų aprėdaly, 

kaip tai akrybelių, marškinių, 
kalnierių :r t.' t. Pas mane ta- 
voras geras ir kainos pigios.

LIUTKUS
131 Grand St., 

BROOKLYN. N.
(Arti Berry St.)

«wsBaaw»»u

Telephone 2896 Chelsea

The Order of the Iroquois

BRANGUS DRAUGAI:
Turiu už garbę jumis pra

nešti, kad mano brolis vėl 
sugrįžo pas mane iš po No. 
296 Grand Street ir per- 
kraųstė viską po senuoju ad
resu — 285 Grand Street tik 
antroj pusėj. Dabar kartu 
dirbame ir darbą atliekame 
kogeriausiai pagal naujau
sią madą.

Turime daug pavasarinio 
ir vasarinio tavoro dideliam 
pasirinkime; todėl reikale 
kreipkitės prie mūs. Mūsų 
darbas pats už save atsako, 
nes esame Kriaučiai Pirmos 
Kliasos. Darbą gvarantuo-

FARMOS, FARMO^.
Turiu ant pardavimo visokių farmų, 

gatavų, su aremais laukais, su sodais 
ir budinkais — prastais ir labai ge
rais, mažų ir didelių. Earmų žemes 
lig su moliu ir su juodžemiu, ir maišy
tos su smėliu Turiu parduoti daug 
geros maišytos, neišdirbtos su kelmais 
ir su medžiais, taipgi pliku lauku par
duodu visokio didumo ,visos arti mies
tukų ir geležinkelių. D džiausią Lie
tuvių kolionija, kuri randasi Michiga- 
no valstijoj, ir yra 215 lietuviškų far- 
merių, tarpe jų ir tą žemę turiu par
duoti. Parduodu nuo $9.00 akerį ir 
brangiams ant lengvų išmokėjimų. 
Atvažiuokie tuoj, ir 1
Peacock, tuoj telefonuok man j farmą, 
o aš gavęs žinią, pribusiu su automo- 
bilium ir apvažiuoslm visas tas far- 
mas, iš kurių sau tinkamiausią išsi
rinksi. Rjjšyk tuoj ir gausi knygutę 
apie prekes ir viso krašto aprašymą, 
taipgi mapą dovanai. Adresas:

ANTON KIEDIS, 
Peacock Lake County, 

Michigan.

jame.
Prekė teisinga ir žema. 

Darbą padarome greitai ir 
pigiai.

Kas atneš šį apgarsinimą 
ir užsisakys siutą ,tam pro- 
sysiu čielus metus siutą dy
kai.

SCHNEIDER BROS.
., Brooklyn, N Y

Nepamirškite mūsų naujoadreso.

riu 21, nevedęs. Įspėk, dėl- 
ko? (Kad netikęs esi. Or.). 
Ir kam tu taip tankiai varto
ji amerikoniškus žodžius, 
kaip antai: sufulino, šem, 
biznis, triu, jeser ir tt.? Ma
tai, aš neseniai iš Lietuvos, 
tai visų tų žodžių negaliu su
prast.

Na, bus gana! Lik svei
kas ir gyvas, Orakule, ko ir 
sau širdingai vėlinu.

Lašakė.

Sergantieji Lietuviai
AR JAU NETEKOTE KANT

RYBĖS JŪSŲ LIGOJE?
diena po dienai, savaitė po 

savaitei, mėnesis po mėnesiui, 
motas po metui gydau sergan
čius lietuvius. Pažiūrėkite kiek 
sergančių jau išgydžiau, kiek 
sergantiems pagelbejau jų ilga- 
metinėje įkirioje ligoje. Kada 
jums gyvenimas įkirėjo nuo 
mėginimo visokių taip vadina
mi; liekarstvų, jaučiatės, jog 
kas kartas jums esti aršiaus — 
tada vienatinė pagelba yra be 
užvilkimo kreiptis prie seno, 
garsaus specijalisto

D ro Leon. Landes
Jis jums be pinigų duos rodą 

ką turite-daryti, idant gelbėti 
gyvastį ir išaiškįs jums ligą. 
Gydau jau per 20 metų kuopa- 
sekmingiausiai visokias ligas, 
kaipo: Netekimą špėkos, užnuo- 
dijimą kraujo, tekėjimą kraujo, 
ligos skilvio, širdies, plaučių, 
kepenų, žarnų, inkstų ir tt.

Dėl lytiškų ir inkstų ligų tu
riu didelius ir garsius aparatus 
Elektrikos ir X—Spindulių, per 
kuriuos matau jūsų vidurinius 
organus. Ne kiekvienas gydy
tojas turi tokius aparatus, nes 
jie yra brangus. Chemiškai ir 
mikroskopiškai ištiriu kraują ir 
šlapumą. Ncatidėliokite ant 
vėliaus, bet tuojaus ateikite pas 
garsų

D-RĄ L. LANDES
140 E. 22nd St., New York,N.Y. 
tarpe 3rd ir Lexington Avenue.

Valdiškos valandos: nuo 10 
ryto iki 8 vakare; nedėldieniais 
nuo 10 ryte iki 4 po pietų.

Atsiųskite už 2c. markę, o 
gausite labai žingeidžią kny
gelę dovanai!

Morris HILLQUITH

Kova”
Telefbnas[885 Green point

GERIAUSIA UŽEIGOS
T

VIETA PAS

A. SHRUPSKI

JUOZ. MARTINAITIS61 So. 2nd St., Brooklyn, N. Y.

Brooklyn, N. Y7

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

T

k

K.

Ofisas atydaras nuo 10 iki 5 vai. 
vakaro.

Pas mane galite gauti ska
niausio alaus, puikios degtinės 
ir skanaus vyno, Pątąrnavį- 
rnas kuogeriausias. Atsilanky- 
kit, o persitikrinsit. . ...

30 Church St.

109 Grand St.,

Ar nori nusipirkti gerus čeverykus?
Jeigu taip, tai visuomet 
eik į j. MARTINAIČIO
Ceverykų Krautuvę, 
kur galėsi pasirinkti pagal 
savo norą.

P.RMUTIN'IS LIE! VVIŠKASfM-MlYORKt-:

UŽEIGOS NAMAS a rb;č KOTELIS

tai 
k a

ištlumočyti
Tas žinai,

čia galima apsidrausti gyvastį, 
laimėje ir senatvę.

nuo $1.000 iki $3,000.
Priimami sveiki ir gero pasivedimo 
vyrai.

Išlygos labai prielankios.
Platesnes žinias suteikia

C. Pilėnas
Deputy Supreme President

251 West 11th St., New York
Ofiso valandos nuo 2—4 vai. po pie- ' 

tų, išimant nedėldicnius ir šventes.

“KOVA” talpina moksliškus, politiškus, bet visiems suprantamus 
straipsnius.

KOVOJ” rašoma apie darbininkų gyvenimą, vargus ir nurodoma, 
kaip prašalinti juos.

KOVOJ” rašoma apie viską teisybę ir drąsiai skelbiama socijaliz- 
mo idėja.

KOVA” tikriausias darbininkų laikraštis.
KOVA.” paduoda žinias iš viso svieto.

“KOVA” metams $2.00 Amerikoj ir kitur.
Prisiųskit savo adresą, o gausite vieną “Kovos” numerį pažiū

rėjimui DYKAI. Dabar “Kova” išeina tokia kaip “Keleivis”.

1815 E. Moyaniensing Avė.Atsakymas: —
1) £#vo visas sapnas reiš

kia, kad tau trūksta vieno 
šlunko — pačios, su kuria

j turi ženytis ant korto.
Dievas — reiškia bažny

čią, kunigas be... vyriškumo 
—tavo moterį, o Gabrys — 

burdingierių. Jeigu, viešpa
tie gink, tu imtum šliubą 
bažnyčioj, tai gutnait... būtų 
taip, kaip Račkauskui.

2) Ne tavo biznis, kokią aš 
kalbą vartoju. Ne visi grino-. 
riai mano kalbą supranta ir 
aš ne dėl grinorių rašau, bet 
dėl amerikonų.

Bet tu kitą kartą nesu- 
pvnk taip savo sapną. Palik

> platesnius tarpus eilutėse ir 
i rašyk tik ant vienos pusės 
' popieros. Dabar varai iš 
pryšakio ir iš užpakalio.Kur

' jau matei tail) darant?
• . 9999.

gi visi buvo nuogi. Trot, aš, 
čia tau paduosiu kabutį; at-j 
myk, tfr dievas irgi buvo 
nuogas? (šventam rašte nė-j 
ra pasakyta, kad dievas bū
tų sutvėręs kriaučių. Orak.). 
Ir taip, dievas po du užtup- 
do ant mintuvų, vieną ant 
vieno galo, kitą ant kito ir 
sveria. Kuris nusverdavo, 
tas ėjo į peklą ,o nusvertasis 
—į dangų. Bet čia jau svar- 
biausis šmotas mano sapno: 
kuomet priėjo mano kaleina, 
tai dievas mane užtupdė sy
kiu su ta merga, kurią aš ki
tados nuo kulnų iki pakau
šiui mylėjau. Ir ką tu ma
nai, — mudu viens antro ne- 
atsveriam. Tupim abudu 
ant lentos ir... žiūrim viens į 
kitą. Kad gi supyks dievas 
(nežinia už ką!), kad gi 
trenks mus žemyn — taip aš 
ir nusiritau stogu. Bet, pul
damas žemyn, atsimušiau į 
smaigštį, kurį laikė Gabrys 
(Paryžiaus) iškėlęs. Dėlko 
jis laikė? (Dėlto, kad manė, 
jog atkrinta tavo mylimoji. 
Orak.). Nuo to skaudėjimo 
aš pabudau ir tuomi užsi
baigė mano sapnas. Taigi, 
Orakule, ištlumočyk man ši
tą sapną ,tai būsi vyras.

Bet kodėl tu, žmoguti, 
toks juokingas? Ar aš ta
vęs nesuprantu (Peržiamas 
esi, kad mane suprasti. Or.), 
ar tu mane ant juoko laikai. 
Jeigu tu toks žinūnas, tai 
kam klausi, kiek man metų 
ir ar aš vedęs, ar vyras? Vai 
šiur kad &š vyras! Metų tu-

Vabalių Jonas:—Tai mat, 
. daktare... Gydei, gydei Po- 
ivylu Juozą nuo “lytiškos li- 
igos”, o dabar ligunbučio 
I daktarai sako, kad jis mirė 
i nuo džiovos!...

Daktaras Ignašius: — Nu; 
to netiesyba — kun aš gyd 
nu lytiškos ligos, tas ir miršt 
nu lytiškos ligos.

Diplomatas.
— Tėte!
— Ką, sūnau?
— Jei kas duotų tau dole

rį, ką mislytum apie tą žmo
gų ?

— Tai būtų tikras geradė- 
ias, sūnau. Pinigai yra la
bai brangus.

— Atsimeni, tėte, kad aną 
syk žadėjai man dolerį, jei 
gerą iš mokslainės raportą 
parneščiau?

— Taip, sūnau. < . 4
— Turėk tuos pinigus, tė

te, — mano raportas visai 
netikęs.

Receptas.
Jeigu tavo pačiai skaudą 

galvą, pilvą, ar kitą kokį ku
ru) “člunką”, jeigu ji yra su
sivėlus, murzina ir jeigu tu 
tikrai nori ją iš tų ligų išgy
dyt — tai numirk! Tada jos 
galva paliks sušukuota, vei
das nudažytas, pilvas ištai
sytas, ji bus linksma ir jai 
neskaudės nei vieno “člun- 
ko” tol, kol pažabos kitą to
kį, kaip tu. Tada ji vėl sirgs.

Svirplys.

Dr. F. Matulaitis
495 Broadway

Jįouth Boston, Mass.

Valandos:
Nuo 12 2 dieną ir nuo 7—9 vąš
kare. Nedėliomis iki 3 vai. po 

pietų.

TEISINGIAUSIA 4 TVT‘,Tr,TZ’ A 
IR GERIAUSIA API Ik K A

LIETUVIŠKA < llulY-JUl.

Sutaisau receptus su didžiausia aty- 
da, nežiūrint, ar tie receptai Lie* 
•vos ar Amerikos daktaru. T vie
natinė lietuviška aptieka I' .one ir 
Massachusetts valstija' Gyduolių 
galit gaut,kokios tik pasauly j varto
jamos. Galit reikalaut per laiš
kus, o aš prisiusią per expresą.

Yv.
Aptiekorius ir Savininkas

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st.

Tol. 2334 Greenpoint.
Puikiausia vieta lietuviams pas
P. DRAUGELI.

Skanus alus, 
gardi arielka, 
elius, visokis 
vynas, kvepen- 
ti cigarai, ir 
puikus užkan
džiai. Sale dėl 
mitingų Nepa
mirškit šio« 
asakančiausios 
vietos, o busit 
užganėd-inti.

73 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
Palei Wythe Ave,

Važiuokit į Lietuvą
WHITE STAR LINIJA.

Tiesiog iš. Bostono už pigiausią kai
ną ir didžiausiais laivais, ant kurių 
yra geriausis patarnavimas. Laivai 
išplaukia reguliariškai iš Charles- 
town’o (dalis Bostono). Atsiveskite 
savo gimines ir draugus iš senos tė
vynės ir išpirkite. laivakortes ant 
White Star Linijos . Dėl platesnių ži-

Į nių kreipkitės į šias agentūras :
Kompanijos ofisas, 84 State St., 

i Boston, Mass.; G. Bartaszius, 261 
Broadway, So. Boston, Mass.; Polish 
Industrial Ass’n., 31 Cross St.,; P. 
Bartkevicz, 877 Cambridge St., East 
Cambridge, Mass.; J. Rottenberg, 115 
Salem St., Boston, Mass., arba pas ki
tus mus užtvirtintus agentus Suvieny
tose Valstijose arba Kanadoje.

LIETUVIAI, KREIPKITĖS PAS SAVUOSIUS
Męs patčmi.icm, kad būtinai yra r< (kalingas lie

tuviams New Yorke UŽEIGOS NAMAS Taigi, 
męs ir insteigėm ta užeigos narna, kuris randasi 
po numeriu 4OH XVn s»lt i itjf t on >*t.. 
kampas Spring St.. New York City. Brangus 
Keliauninkai, kurie manot keliaut in Lietuva ne- 
pamirškit atsilankyti in mus užeigos narna, o gau
site naudingus patarimus Męs pasitinkame New 
Yorke pasažierius, pribuvusius ifc kitu miestu.Su- 
teikiam jiems nakvynę ir parūpinant į asportus ii 
konsulio.

Ar skaitai
“Rankpelnį”?

Jeigu ne, tai tuojaus išsirašyk. 
“Rankpelnis” yra darbininkų laikraš
tis, leidžiamas Lietuvių Socijalistų 
Sąjungos Didžiojoj Britanijoj.

“Rankpelnyj” telpa naudingi straip
sniai, apysakos, eilės, žinios iš viso 
pasaulio* ir kitur.

Išsirašydamas “Rankpelnį” Tu, 
Skaitytojau, atliksi du naudingu dar
bu; turėsi smagų laikraštį ir paremsi 
darbininkų reikalus.

“Rankpelnis” eina kas dvi savaiti.
“Rankpelnio” prenumerata pigi;

metams 1 dol., pusei metų 50 centų.
Pažiūrėjimui siunčiame vieną nume

rį dykai.
“RANKPELNIS”,

76 MAIN STR., 
BELSHILL, SCOTLAND.

Didžiausia kompanija 
visam pasaulyje!

Ji turi 431 savo garlaivį, ku- 
| rių įtalpa siekia 1,306,819 tonų, 
g Vienatinė ir tiesioginė linija 
| tarp

(Bostono ir Hamburgo
Laivai didžiausi ir kiekvienas 

A su dubeltavais šriubais.

LAIVAKORTES pigiausios Ir 
patarnavimas geriausias. Pasa- 
žieriai gali važiuoti be baimes, 
nes jų gyvastis geriau yra ap
saugota, negu ant žemės.

Taipgi mus kompanijos laivai 
išplaukia iš New York, Phila- 
delphijos ir Baltimorės tiesiog 
j Hamburgą.

Artesnių žinių klauskite pas:

Hamburg-American 
Line

New York, Philadelphia, Boston 
Baltimore, Pittsburgh, Chicago 

St. Louis, Minneapolis 
New Orleans, San Francisco
Arba pas vietos agentą.

Parduodam Laivakortes 
antdručiausiu ir greičiausiu garlaiviu už pigiau
siu kainu Lietuvos ir in Lietuvą. Siunčiam ir 
ifiniainom pinigus visu viešpatysčių. Daromda- 
viernastis pigiau, kaip kiti. Reikalauk laivakor

čių kainu, pažymėdamas, iš kur ar in kur nori važiuot. Meldžiam kreiptis pas mus su viso
kiais reikalais in artimiausi jums offisą ypatiškai ar per laiškus.

GEO. J. BARTASZIUS ir J. P. WASILIAUCKAS 
498 Washington St., 261 W. Broadway

Corner Spring Street SOUTH BOSTON, SlASS
NEW YORK CITY, N. Y.

820 Bank Street, Waterbury, Conn.

Jeigu nori du zuikiu nušauti 
—tai yra įgyti kelis centus ir pra
platinti šviesos žiupsnelį—parsi- 
traukie puikią “Laisvės” išleidi
mo knygelę 
Ženyba ir žmogaus 
gyvenimo siekinys.

Kamgi nerupi klausimas apie ženybinį gyveni
mą? Ogi visiemš: seniems ir jauniems. Knyge
le parašyta suprantamai, bet paremta moksliš
kais prirodymais.
Tūli skaitytojai parsitraukė tos knygeles po pus
šimtį egz. ir žaibo greitumu išpardavė ją. Kas 
ims platinimui dauginus, tam duosime didelį nuo
šimtį. Taigi, nesibijokite parsitraukti “Ženy- 
bos” nors kelias dešimtis, tuoj išparduosit. •‘Že
nyba” liuosai eina ir Lietuvon.

Kaina 10c.
Kas ims daugiau — nuleisime didelį nuošimtį./j 
Tuoj darykit užsakymus:

“LAISVE”

.,<vaiV«lX V .-.’M

S
183 Roebling St Brooklyn, N. Y
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75c
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Važiuojantiems i Lietuvą arba norin
tiems parsitraukti gimines bei pažįstamus 
iš Lietuvos, geriausia yra kreiptis į

“LAISVĖS” AGENTŪRĄ

Męs parūpinant laivakortes ant geriausių ir 
greičiausių laivų.

GYVAS GRABE.

PAJIEŠKOJIMAI

•F 3

V. Klemka. 
J. Janiūnas.

Naudingas, stiprintoja® at
sitikimuose;. kuriose randasi 
abelnas trusilpnejjmas, ane
mija ir skilvio, betvarkės, 
kaipo tai:

atsikartojaičvojo karštligėj©.
Knygelę “SKILVIO LIGOS“ 
pareikalavus siunčiame do
vanai.

ir šiaip jau prie kiekvienos pro
gos, jeigu jūs trokštat, kad dar
bininkę idėja laimėtų, — paragin
ki! svečius paaukauti broliams, 
kurie kenčia ir kovoja.
Remkime kalinius ir sibiriečius! 
Remkime Lietuvos Socialdemo
kratų partijų!
Remkime darbininkišką laikra
štį “Vilnį”!

Užkietėjimas, skclvlb nemati
mąs, dispepsija Ir kepenų 
neveiklumas.

metų pasekmingo vartojimo, 
savo užduotį; po sunkiai Ii-

Atsišaukimas į United 
Garment Workers of 

America Lietuvių 
Skyrius.

I’ajieškau p-lės J ievos Mackaitės iš 
Kauno gub., Šiaulių pavieto, Vosbu- 
čių kaimo. Turiu svarbų reikalą dėl 
Tamistos, malonėsite atsišaukti ant 
•žemiau paduoto antrašo:

S. Bagdonas
107 S. 3rd St., Brooklyn, N. Y.

A. P. L. A. DR-JOS CENTRO VAL
DYBOS IR KUOPŲ SEKRETO

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas P. Liepus, 231 

Magazine St., Carnegie, Pa.
Centro Sekretorius P. Pranckeviče, 

511 Stadium St., Sheridanville, Pitts
burgh, Pa.

Centro Iždininkas ly. Varašis, 12 
and Carson Sts., S. S. Pittsburgh, Pa.

Kuopų sekretorių adresai:
1 kuopos, J. K. Mažiukna, 1111 Mar

ket St., N. S. Pittsburgh, Pa.
> 2 kuopos, J. Parcevskis, P. O. Box 
225, McKees Rocks, Pa.

3 kuopos, P. Liepus, 231 Magazine 
St., Carnegie, Pa.

4 kuopos, P. Pihčius, General Deli
very, Pittsburgh, Pa.

5 kuopos, P.Petrauskas, Post office, 
Canddy, Pa.

Skaitykite ir platinkite 
“Laisvę” 

Tik $2.00 metams.

Pajieškau draugo arba partnerio,ku
ris norėtų prisidėti prie biznio groser- 
nės ir podraug Bučernės. Biznis ge
roj vietoj ir puikiai išdirbtas. Vie
nam sunkoku užlaikyti, todėl norėčiau 
gauti partnerį. Atsišaukit per laiš
kus.

M. F. D.
2224 N. 15th St., Springfield, Ill.

(49—53)

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS 

KENOSHA, WIS.
Feliksas Dapkus, 914 Jenne St., 

prezidentas.
Kazimieras Norbutas, 815 Jenne St., 

vice-prezidentas.
F. Bartkus, 1019 Pearl St., protoko

lų raštininkas.
Kaz. Arlauskas, 818 Jenne St., fi

nansų raštininkas.
Kasos globėjai: J. Leščauskas, 607

Jenne St., J. Bagdonas, 651 Pleasant 
PI., J. Sukelis, 712 Park Ave.

Maršalka V. Rulinskis, 261 N. Chi
cago St. Pagelbininkas maršalkos J. 
Kasiulis, 653 Garden St.

Vėliavų nešėjai: P. Milewskas, 301 
Calidonian St. ir B. Kiga, 168 Main 
Street.

Durininkas J. Žilius, 614 Market St.
Metiniai komitetai: L. Jenelevskas, 

50 Newell St. ir J. Glinskis, 36 Ho- 
land Avė.

Pajieškau Jono Bovilausko, Kauno 
gub., Puikių kaimo (netoli nuo Taura
gės).

Malonės jis pats atsišaukti arba kas 
žino pranešti.

T. Pelaitis,
357 W. Goodale St., Columbus, Ohio.

Pajieškau brolio Jono Žilinsko, 
Kauno gub., Zarasų pavieto, Papilės 
volosties, Pavariškio viensėdijos. Kas 
teisingai apie jį praneš, kur jis ran
dasi, tas gaus 5 dolerius dovanų.

O. Žilinskiutė,
99 Willow St., Lawrence, Mass.

(53—56)

Draugijos, 
kurios apsirinko “Laisvę” 

savo organu:

W. F. Severą Co. !

ivM

ANT BALIUKŲ
ANT VESTUVIŲ

ANT KRIKŠTYNŲ

Akušerkai
S Pabaigusi kursą Womans Medical if 

College, Baltimore, Md. y
2? Pasekmingai atlieka savo darbą prie & 

gimdymo, taipgi sutelkia visokias rodąs ir 5 
pagelbą invairiose moterų ligose. K

| F. Stropiene, 1̂^,?.',:. | 
g SO. BOSTON, MASS. g

! Severa’s
I Balsam
I of Life

I
(Soveros Gyvasties Baisumas)

Jojo repi/tacija paremta daugelio
Jisai prigelbsti organizmui atlikti 
gal paskubina pasitaisymų.
Jisai pagelbsti kraujo c-lėms savitarpiniame pasigelbėjhm. 
Jisai suteikia besitaisančiajai sistemai reikalaujamos stiprybes 
Ir užtai yra tinkamas vartojimui

I
 Kaštuoja 75 centus. Gauna

mas kiekvienoje aptiekoje. 
Reikalaukite SEVERA’S BAL
SAM OF LIFE.

Severus Reguliatoriujepriderantį negalėjo stiprintoji}, ypatingai tinkamas jų ly-- 
Ičlai. Kaštuoja $1.00. Gaunamas kiekvienoje aptiekoje..

Reikalaukite “Severa’s Regulator.” Knygelę “Sveikata. 
Moterims” pareikalavus siunčiame dovanai.

Reikalo reikalaukite ir žiūrėkite, idant gautumėt “Se- 
veros” gyduoles. Jeigu aptiekorius negalėtų išpildyti 

jūsų reikalavimo, užsisakykite tiesiog nuo

Draugai ir draugės!
Męs norime, kad kiekvie

nas narys, prigulintis prie 
U. G. W. of A. atydžiai per
skaitytų šį mūsų 149 sky
riaus U. G. W. of A. atsišau
kimą ir bent truputį pagal
vokite apie šią mūsų organi
zaciją, apie kurią męs jau 
buvome pamiršę.

Męs veik visi Amerikos 
siuvėjai prigulim prie Unit
ed Garment Workers of A- 
merica ir mokame nuo kiek
vieno nario po 15c. mėnesiui 
į generalį ofisą New Yorke.

Prie tokio didelio skai
čiaus narių ir po tiek mokė
dami mėnesinių, męs sumo
kame didelę sumą pinigu ir, 
rodos, kad be apmokėjimo 
viršininkams algų turėtų 
likti ižde nemažai pinigų, 
idant kilus streikui, galėtu-

kitu išdirbysčių unijų darbi
ninkai gauna nemažą pašel- 
pą laike streiko.

Bet su mūsų generaliu ofi
su kitaip dedasi. Netik, kad 
laike streiko męs nieko ne
gauname iš generališko ofi
so, bet, kaip girdėt, jis net ir 

. į skolą įbridęs. Vadinas, tų 
15c. jiems neužtenka apmo
kėjimui algų! Kuomet Bos
tono siuvėjai, pereitais me
tais eidami streikan, užklau
sė generalės valdybos, ar 
galima eiti streikan — tai tie 
ponai atsakė: “ko jums trūk
sta, ' ar jūs negalit dirbti?” 
Tai matote, kokią męs valdy
bą turime. Vietoj tarnauti 
mums, jie tarnauja kapitali
stams. Taigi, kįla klausi
mas, dėlko męs tuos pinigus 
mokame ten, jeigu jie eina 
net prieš mūsų norą?

Jie, imdami sau po 50 ir 
100 dolerių į savaitę algos — 
suvažiuoja į konferenciją, 
padaro įstatymus, išsirenka 
patįs save už viršininkus, 
pasiskiria algas, papuotauja 
ir vėl grįžta atgal.

O svarbiausia, kad lokolai 
negalėtų prisiųsti delegatų 
— jie paskyrė laikyti kon
venciją Pietuose, kur aplin
kui visai nėra mūsų unijistų, 
kur vien tik indijonai bubną 
muša. Jie žino, kad lokolai 
iš čia negalės prisiųsti dele
gatų, nes nenorės šimtinių 
mėtyt (o gal ir neturės).

Taigi matote, kaip jie mus 
už nosies vadžioja! Męs per
daug apsileidžiame, davėm 
perdidelią valią tiems“leade- 
riams”, įtikėjome kaip ko
kiems “dievaičiams”, taip, 
kad jau dabar gal bus sun
koka ir net dideli iškaščiai, 
pakol męs juos iš ten praša
linsime.

Kaip žinome, pereita kon
vencija įvyko Indianapoly 
Ind., o sekančią konvenciją 
nutarta laikyti da toliau, net 
Nashville, Tenn.

Kadangi konvencijos, sky
rius III, paragrafas 2 rodo, 
kad konvencija gali būt per
mainyta referendumu, arba 
sušaukus specijalę konfe
renciją reikalaujant 5 loka- 
lams iš atskirų miestų, todėl 
Bostono siuvėjai ėmėsi už 
darbo, kad perkėlus konven
cija iš Nashville į Rochester,

Buvo siųsti protestai ir 
reikalavimai perkelti kon
venciją ne tik iš Bostono, bet 
ir iš kitų miestų, kaip iš New 
Yorko ir tt. Bet mūsų gene- 
ralis ofisas visai tyli, nieko 
neatsako, rodos, lyg jų ten ir 
nebūtų.

Tai kas mums dabar lieka 
daryti? Ar' sėdėti rankas 
susidėjus, kaip iki šiol męs 
sėdėjome ir laukti konvenci
jos, kurioj jų keliatas daly
vaus ir aikvos mūsų turtą, 
ar ruošties ir mums į kon
venciją, siunčiant delega
tus?

Bostono siuvėjai nutarė, 
kad kiekvienas tautos loko- 
lai, kaip tai: žydų, italų ir 
lietuvių, kiekvienas atsi
šauktų j savo tautos siuvė-

jus kituose miestuose, ra
gindami rengties ir siųsti 
kiekvienam lokolui delega
tus į sekančią konvenciją, 
kuri įvyks lapkričio (Nov.) 
mėnesį Nashville, Tenn.

Taigi, lietuvių 149 skyrius 
mėnesiniame susirinkime 
svarstė šį klausimą, ir iš
rinko Komitetą iš dviejų as
menų, kad atsišauktų į kitų 
miestų siuvėjus.

Todėl šį mūsų atsišaukimą 
teiksitės apsvarstyti ir kiti 
skyriai, o ypatingai Chica- 
gos ir Brooklyno. Mūsų-gi 
nuomone, delegatai konven- 
cijon būtinai turi būt siun
čiami. Turime prašalinti 
tokią supuvusią tvarką. O 
tą atlikti tik ir galėsime per 
konvencija.

U. G. W. of A. 149 sky
riaus atsišaukimo komisijos 
nariai:

LIETUVIŲ IMMIGRANTŲ ŠELPIM. 
DR-JOS VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

Pirmininkas S. Yankus, 350 Newark 
St., Hoboken, N. J.

Pagelbininkas J. Krulikauskas, 91 
Warwick St., Newark, N. J.

Sekretorius A. Žolynas, 2 Merchant 
Pl., Newark, N. J.

Iždininkas P. Vaičeliunas, 38 Farley 
Ave., Newark, N. J.

I iždo globėjas J. Dobinis, 103 Jack- 
son St., Newark, N. J.

II iždo globėjas A. Stakneviče, 71 
Warwick St., Newark, N. J.

Su visokiais Draugijos reikalais 
kreipkitės prie Sekretoriaus. Money 
order siųskit ant Iždininko vardo Se
kretoriui.

Laiškas “Laisvės” re
dakcijai.

Gerb. “Laisvės” red. •
“L.” N. 49 drg. Detroito 

Reporteris kaltina mane už 
pertarimą kelių žodžių dėlei 
Detroito kuopų nesantaikos.

Konferencijos protokolą, 
tilpusį “Kovoj”, aš jau esmi 
skaitęs ir aiškiai galiu sakyt, 
jogei minėtas protokolas nė
ra pilnai teisingas pagal pa
baigtus nutarimus (prie to 
dar nepilnas).

Praleistame nutarime 
skamba, kad 157 ir 116 L. S. 
S. kuopos Detroite turi pa- 
padaryti savo tarpe geros 
valios santaiką ir vengti ki- 
virčiu.

Toliaus abidvi kuopos turi 
atšaukti neteisingus prieš 
vieną kitą užmetimus.

Ar tas įvyksta?
Jeigu to nepildoma, tai ne 

mūsų kaltė.
K. S. Urbaitis. DRAUGIJOS, APSIRINKIT

“LAISVĘ” SAVO OR
GANU!

Kiekviena progresyviška 
draugija, kurios tikslas yra 
šviesti liaudį, privalo apsi
rinkti “Laisvę” savo organu. 
Kadangi “Laisvę” leidžia 
darbininkų draugija, todėl 
jai yra gerai žinomi draugi
jų reikalai^ “Laisvė” savo 
agitacija pakels kiekvieną 
draugiją kaip dvasiškai, taip 
ir materiališkai.

Draugai-darbininkai, pa
sikalbėkite apie tai savo 
draugijose.

“Laisvės” Adm.

Laisves” Knygos
SOCIJALIZMAS—KUOMI JIS YRA IR 
KAIP JĮ ĮKŪNYTI? Parašė O. Amerin- 

ger, sulietuvino Europietis. Šią kny
gelę patartina perskaityt kiekvienam 
darbininkui—ir tam, kuris tiki į soci- 
jalizmą ir tam, kuris netiki. Kiek
vienas socijalistas, perskaitęs šią 
knygelę, galės lengvai atremti savo •’ 
priešus. Kiekvieną gi nesocijalistą ši r 
knygelė pertikrins, kad socijalizmas 
—tai ne svajonė ir kad tik per socija- 
lizmą darbininkai galės atsiekt laimę. , 
Geistina, kad ši knygelė rastųsi kiek- j 
viename lietuvių knygynėlyje. Kaina 
tik..........................  15c

LAIŠKAI PASMERKTŲJŲ MIRTIN IR 
ŠLISSELBURGO BASTILIJA. Parašė

V. Paukštys. Jeigu dar kas nežino 
tų baisenybių, kurios dedasi Rusijos 
kalėjimuose, jei dar kas negirdėjo, 
kiek laisvės kovotojų žuvo ant caro 
kartuvių—tad perskaitykit šią kny
gelę. Čia jūs atrasit, su kokiu žvė
riškumu caro budeliai kankina nekal
tus žmones ir su kokiu drąsumu mū

sų draugai eina ant mirties. Kaina 20c
MOTERŲ PADĖJIMAS EVANGELIJOJ 
IR APAŠTALŲ RAŠTUOSE. Parašė Z. 

Aleksa. Ši knygele išaiškina, kokis 
moterų padėjimas buvo gilioj senovėj 
ir kaip link moterų atsinešdavo Kris
taus apaštalai ir pats Kristus, kurio 
mokslą skelbia dabartinė mūsų dva
siški ja. Ypač patartina ją perskai
tyti moterims. Kaina... . . . . 20c

GRIUVĖSIUOSE. Parašė K. Jasiukaitis. 
Tai yra labai smagi apysakaitė, kuri 
atvaizdina liūdną likimą Lietuvos 
tarnaitės. Vos pražydusi, vos prade
danti protauti, turi žlugti gyvenime 
purvyne. Kas myli skaityti gražias 
apysakaites, lai perskaito ir šią kny
gelę. Kaina tik............. 15c

ČENSTAKAVO KLIOŠTORIAUS SLAP
TYBĖS ARBA KRUVINI DOMAZO 
MACOCHO DARBAI. Parašė Kelmutis.

Ši knygelė atidengia stebuklingų 
klioštoTių purvą. Ji aiškiai parodo, 
kaip zokoninkai, po priedanga šven
tenybių, užsiima vagystėmis, girtuo
kliavimu, paleistuvavimu ir net 
žmogžudystėmis. Kaina......... 15c

LIAUDIES DAINOS. Tai yra rinkinėlis 
gražiausių lietuviškų dainelių ir de
klamacijų. Kas nori išmokti dekla
muoti gražias eilutes bei išmokinti 
savo vaikučius, lai įgyja šią knygelę. 
Joje yra geriausios eiles Jovaro, Vai
čaičio/ Kudirkos ir kitų žymesnių po
etu. Kaina iik.......  . ...,..15c _

Parašė Senas Vincas.
Tai vienas iš geriausiai nusisekusių 
Seno Vinco vaizdelių. Medžiaga im
ta iš Škotijos lietuvių gyvenimo. .. 
Kiekvienas, perskaitęs šią knygelę, * 
pamatys, kokioj tamsybėj, kokioj gi- ’ h 
lioj nežinėj gyvena mūsų broliai. Juo- 1 
ko šioje knygelėje iki ausų. Kas 
nori valandą laiko smagiai praleisti, (« 
lai užsisako ja. Kaina tik....... 10c Y.-

ŽENYBA IR ŽMOGAUS GYVENIMO”*" 
SIEKINYS. Parašė Barabošius. Kiek- M 

vienas vaikinas bei mergina, kurie
* mano tverti šeimynišką gyvenimą, , 

būtinai turi perskaityti šią knygelę. 
Taipgi kiekvienas Žmogus, kuris nori

1 vesti tikslingą gyvenimą, šioje kny- 
i gėlėje gali rasti daug pamokinimų.

Kaina......................................... 10c
LEKCIJOS APIE ATSKIRIMO ŽENK
LUS. Paraše' A. Montvidas. Tai yra pa

rankiausias vadovėlis išsimokinimui 
teisingai statyti ženklus rašte. Daug 
lietuvių moka rašyti, bet labai mažai 
yra tokių, kurie moka teisingai var
toti atskirimo ženklus savo rašte. O

• nemokėjimas vartoti atskirimo ženk-
' lų, padaro raštą be vertės, beveik ne- 
1 suprantamą kitam žmogui. Ypač šią

knygelę patartina įgyti kiekvienam 
laikraščio korespondentui. Kaina 
tik............................................. 10c

MOKSLAS RANKŽINYSTĖS arba kaip ... 
pažinti žmogaus ateitį ir praeitį pa
gal delno ruožus. Kas tuomi mokslu 

interesuojasi, lai perskaito šią knygelę.
Kaina.........................................

STEPONAIČIO RAŠTAI, kaina $1.00 
parsiduoda už................

PRASIKALTIMAI IR PRASIKALTĖ
LIAI, kaina....................

SOCIJALDEMOKRATŲ MOKSLO 
PAMATAI, kaina.........

PASAULIŲ RATAS, 
kaina................................

MEILĖS KARŠTLIGĖ, 
kaina....... .......................

DARBAS, kaina..................................
AUDĖJAI, kaina...............................
KERŠTINGA MEILE, kaina.........

y
•/

20c 
75c 
50c
10c

LAISVES”

SPAUSTUVE
“Laisvės” Spaustuvė yra didžiausia iš visų 
lietuviškų spaustuvių Amerikoje. Ji įreng
ta pagal naujausius technikos reikalavimus, 
todėl VISOKIUS SPAUDOS DARBUS 
atlieka greitai, gražiai ir pigiai. Taigi,drau
gijos, kuopos ir biznieriai, jeigu jūs norit, 
kad jums reikalingi apskelbimai bąmi at- 
spauzdinti aiškioj, gražioj formoj ir teisin
goj, visiems suprantamoj, letuvių kalboj,tad 
neškit į “Laisvės” spaustuvę.

Platinki! “LAISVĘ
Kadangi “Laisvė” yra leidžiama ne dėl 

pelno, bet dėl švietimo tamsios liaudies, tad 
remkit ir platinkit ją! “Laisvės” pakraipa 
yra užtikrinta,.nes ją leidžia ne pavienis ko- 
kis-nors biznierius, bet darbininkų koopera
cija. Todėl “Laisvė” neturi reikalo prieš ką- 
nors nuolankauti arba ką-nors užtylėti. 
“LAISVĖ” rašo tik teisybę. Todėl, drąugąi 
skaitytojai, išplatinkit “LAISVĘ” taip, 
kąd ji rastųsi kiekvieno vargdienio grin-

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y,

LAIVAKORČIŲ

AGENTŪRA

Keliaujantiems Lietuvon visuomet parūpi- 
nam konsulio pasportus ir kitus kelionei rei
kalingus daiktus ir abelnai, kiekvieną pasa- 
žierį aprūpinam nuo visokių klapatų kelio
nėje. Męs galim kiekvieną pasažierį numes
ti ant laivo, ko kitų miestų agentūros atlikti 
negali. Padarom doviernastis, pervedimus 
ir visokius kitokius dokumentus. Klauskit 
laivakorčių kainų. Per laiškus ar-ba ypatiš 
kai visuomet kreipkitės šiuo adresu:

183 Roebling St, Brooklyn, N. Y.



VIETINES ŽINIOS.
Piktas įstatymas.

Ilgai buvo galima New 
Yorke rengti parodas bile 
kada, bile kam. Ir męs žino
me, kad ta laisve naudojan
tis daug kartų tapo daug ko 
atsiekta. Dabar tai panai
kinta. 8 liepos miesto majo
ras užtvirtino naują įstaty
mą, pagal kurį —

1) Rengiant parodą, rei
kia išgauti nuo policijos vir
šininko daleidimą mažiausia 
36 adynas pirmiau;

2) Reikia išdėstyti virši
ninkui kelius, kuriais nori
ma maršuoti ir kitur nelys
ti, ir
3) Viršininkas, pagal nu

žiūrėjimą, turi pilną valią 
parodą daleisti arba užginti.

Jie teisinasi, kad naujas 
įstatymas prigelbėsiąs kelia
vimui (traffic) mieste, bet 
kas nepermato jo blėdingu- 
mą dėl/ darbininkiškų orga- 
nizacijiK— ypač laike strei
kų?

Jų tikslas — aiškus. Tas 
įstatymas — piktas. Bet už 
jo peržengimą $25 štriopos, 
arba 10 dienų (nedaugiau) 
kalėjimo, arba ir kalėjimas 
ir bausmė sykiu,

Užmuštas lietuvis streiki-
\ ninkas.

8 d. liepos tapo nušautas 
lietuvis streikininkas Kazi
mieras Madeikis. Jis dirbo 
pypkių dirbtuvėj ant East 17 
st., kampas B. avė., New 
Yorke. Tos T. btuves darbi
ninkai sustreikavo. K. Ma
deikis su kitais darbininkais 
buvo išėjęs piketauti. Tuom 
tarpu vienas iš skobų paleido 
devynius šūvius į Macleikį. 
Nors visi šūviai pataikė, 
vienok jis dar buvo gyvas 
tris valandas ir spėjo duoti 
telegramą savo dviem sese
rim.
Velioni^ paėjo iš Kauno gu
bernijos, Kupiškio parapi
jos. Piragių sodžiaus.

Tai vėl auka kapitalo die
vui. Velionis labai gražiai 
palaidota. Buvo pasakyta 
kelios geros prakalbos.

Streiklaužis suimtas.

kurios nusisekė gerai.
Paskui buvo prakalbos. 

Kalbėjo J. Neviackas, J. Šu
kys ir P. Mačys.

Birutė ir Aldona Petraus- 
kiutės, mažos mergaitės, 
padeklamavo gana atsakan
čiai, kad vargiai būtų gali
ma rasti didelį, kuris galėtų 
taip puikiai padeklamuoti. 
Garbė priklauso tėvams, kad 
savo vaikelius mokina gero 
darbo! Būtų geistina, kad ir 
kiti tėvai tą darytų.

Ant pabaigos dar “Aido” 
choras padainavo. *

Žmonių buvo apie 200. 
Apie 8 vai. vis linksmi trau
kė namo.

Iš šio išvažiavimo man pa
darė geriausį įspūdį, tai tas, 
kad “Aido” choras eina iš
vien su progresyviškom or
ganizacijom. Reikia pasidė- 
kavoti mūsų gerbiamam p. 
Ereminui už jo nenuilstantį 
darbą ant lietuvių visuome
niškos dirvos.

V. A. Zaperiackas.

Atydai “Aido” choro.
Šiuomi pranešu visiems 

“Aido” choro draugams ir 
draugėms, jogei seredoj 15 
liepos atsibus pusmetinis su
sirinkimas, tautiško namo 
-vetainej, 101-103 Grand St. 
Todėl draugai ir draugės 
malonėkit visi susirinkt, nes 
turėsime svarbiu svarstymų.

V. Januška.

Reikėtų būti atsargesniems.
10 d. liepos pas tūlą K. S.

apsilankė kokia tai mergina 
italė ir, esant tik 8 m. mer
gaitei namie, išnešė $100.00. 
Toji mergina vėliau liko sua
reštuota ir sekančią seredą 
atsibus teismas.

Nereiktų taip laikyti pini
gų, kad bile kas atėjęs galė
tų paimti. S.

Nauja budavojimo kom
panija.

Jau buvo garsinta “Lais
vėje” apie budavojimą liet, 
kaimo. Pagaliams šitas klau
simas galutinai subrendo ir 
10 d. liepos atsibus pirmas 
susirinkimas tautiškame na
me. Nors ir nedaug žmonių 
tesusirinko, bet visi pripaži
no tokio namo reikalingumą. 
Jeigu susidės 8 — 16 — ar 24 
žmonės ir dės po 3 — 4 ar 5 
šimtus, tuomet statysim na
mą ant tiek familijų, kiek 
bus draugų: žėdna*m po vie
ną flicrą. Skolą galima bus 
arendom išmokėti. Paskolė 
bus padaryta ant ilgo laiko.

Padarymui plianų ant se
kančio susirinkimo tapo iš
rinkta komisija, kurion įėjo 
B. Zinis, Kšenauskas, F. Ge
draitis, W.Baliunas ir S. Gu
das.

Susirinkimai atsibūna 
kiekvieną ketvergą 8 vai. va
kare.

Kviečiame lietuvius prisi
dėti. B. Zinis.

Moterų atydai.
Lietuvių Moterų Progr. 

Sus. 1-mos kuopos susirinki
mas atsibus ketverge 16 d. 
liepos 8 vai. vakare pas A. 
Vosylienę 456 Grand st. ,

Malonėkit susirinkt kuo- 
skaitlingiausia, nes yra 
daug svarbių reikalų ap
svarstyt.

K. Piatrikienė.

PELNINGAS BIZNIS.
Reikalauju partnerio pri

sidėti su pinigais. Kuodi- 
džiausiąs pelnas užtikrintas.

C. Pilėnas,
251 W. 11th St.,

New York, N. Y.

Lietuvaičių piknikas.
Brooklyno lietuvaičių iš

važiavimas atsibus 19 d. lie
pos (July) Maple Grove 
Parke.

Prasidės 10 vai. iš ryto. 
Bus dainų deklamacijų, 
monologų ir prakalbų. Da
lyvaus “Aido” choras.

Atsilankyti kviečia 
Rengėjos.

DIDELĖS DOVANOS!
Kas užsirašys sau arba savo drau

gui bei pažįstamui pas mane “Laisvę” 
ant metų ir prisius 2 doleriu, tas gaus 
dovanų knygų už .$1.00 vertės. Kas 
užsirašys ant dviejų metų ir prisius 
4 dolerius, tas gaus knygų už $1.50 
vertės. Knygos labai naudingos. Do
vanos bus duodamos tik iki Rugpjūčio.

Pinigus siuskite šiuo adresu:
JOHN KEIKŪNAS

Lake View Hospital, Danville, Ill.
(49—53)

Apšvietos draugijoj.

NEMOKĖK DYKAI $40.00 
Apgavikams, jeigu apsergate liga, tai 
eikit pas savo miesto daktarą Taipgi 
išsiunčiu plačias informacijas nuo ko 
plaukai slenka ir plinka, pleiskanų at
siradimas ir nupuekavę veidai. Tūks
tančiai dėkavoja už dyką rodą. Ra
šyk tuoj pas

A. GRATIS SPECIALISTS
Box 106 Sta., W. Williamsburg 

BROOKLYN, NEW YORK.

Lietuvių Apšvietos drau
gijos mėnesinis susirinki
mas atsibus 16 d. liepos 
(ketverge) 8 vai.vakare tau
tiškame name.

12 d. liepos atsibuvo išva
žiavimas į Maple Grove par
ką. Šį išvažiavimą parengė 
L. S. S. 20 kubpa su “Aido”

UNIJOS KEPURIŲ
KRAUTUVE<

choru. Kaip visuomet, pro- 
gresyviškos draugijos išva
žiavimuose rengia ir prakal
bas su pamarginimais. ^ Tas 
pats buvo ir šiame išvažiavi
me.

Pirmiausia sudainavo po
rą dainelių “Aido” choras,

Šfr-ij • - ui ■ ■ JL A

Naujos mados skrybėlės jauniem, 
seniem ir mržiem.

Visos k n pu rėš pirktos pas mus 
bus iščystyjamos dykai.

Andr, Karpavičius
l

254 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

Telephone 1307 Main.

Visiems lietuviams žinomas

ADVOKATAS
NOTARY PUBLIC.

R. Louis L spėtina
26 Court Street,

Brooklyn, N. Y.
Netoli Manhattan Bridge. 

Vakarinis Ofisas: 121 Sands St.
Telephone 3347 Main.

Naujienos až 25c.
“NAUJIENOS” yra naujausiu, ge

riausiu lietuviu laikraščiu, “Nau
jienose" talpinasi naujausios žinios 
ir geriausiai parašyti straipsniai. 
“Naujienos" yra nauju laikraščiu, jos 
daug kuom skiriasi nuo kittĮ

Jaigtt nori jas pamatyti ir pa
skaityti, kad persitikrinus kaip jos 
išrodo ir kas jose rašoma, tai prisiųsk 
25c (kvoterį) idėjas į konvertą, o 
gausi “Naujienas" per ištisus du mene
sius. Adresuok :

PUIKI DOVANA
KNYGA SVEIKATOS bei 
naujausio mokslo ir ką rei
kia daryti apsirgus, taTp-pat 
ir kur įęrelt Išsigydyti, iy- 
jglat ta knyga

“NAUJIENOS”
1841 S. Halsted St., Chicago, III.

Išgydau Vyrus Greitai
VARICOCELE Aš gydau VARICOCELĘ be jokio skausmo, 

operacijos, arba apvyniojimų; skausmas, su
tinimas ir sukepimas gįslose greitai pranyksta. Sėklos nubėgimai su
stabdomi. Nualsinti organai buna sustiprinami; šiluma, energija ir gy- 1 
vumas tikro vyriškumo greitai atgaunama. *
DD AC T Ą T’IT’IQ Aš gydau tą ligą be jokio pjaustymo arba 
Il\v0 i rV i 11 10. tampymo. Mano gydymas prašalina visus 
bjaurumus iš iš šlapinimosi kanalų, sumažina užkaitimus, sustabdo viso- į 
kius plūdimus, išvalo ir išgydo pūslę ir inkstus, priduoda energijos nu- 
silpnėjusiems organams ir sugrąžina sveikatą ir tvirtumą kiekvienai kū
no daliai, kuri buvo apimta ligos.

m Jeigu jums skauda gerkle, randasi plėvės, išbėrimai, va- į 
01* 1L<10. rio spalvos plėtmai, skauduliai, žaizdos, kaulų gėlimas^ 
plaukų slinkimas arba kiti ženklai, nežiūrint, ar tai pradžioje,viduryje ar j 
pabaigoje ligos, klauskite mano patarimo, o liksite sveiki. Mano gydy
mas išvalo ir prašalina iš kraujo ir kūno visus nuodus ir nešvarumus. Nė
ra jokio pavojaus, kad liga atsi
naujintu. Kam jums per ilgus me
tus nuodytis visokiais vaistais, kad 
aš galiu jus visiškai išgydyti be jo
kių blėdingų vaistųYTuojaus klaus
kite mano patarimo.

Nusilpneję VYRAI
Mano gydymas nustojusiems vyriš
kumo prašalina visas blogas įtek
mes pirrnesnio nualinimo irbesotu- 
mo; sutvirtina nervus, sustiprina 
ir padaugina kraują, o kibiausiai 
už viską sugrąžina išaikvotą jiegą 
vyriškumo. Vengkite tuomlaiki- 
nių gyduolių. Stengkitės išsigy
dyti antvisados. Aš suteikiu ant- 
visados atgavimą tobulo ir pilno vyriškumo.
Cl A P*T'f4Q I Naujos ir senos,bjaurios ir įsisenėję,kaip

1 lulvJk/iJ. tai 'i’riperjSi plūdimai, Tankus Šlapini
mosi, Skausmas ir Deginimas, taipgi nauji skauduliai arba žaizdos, suti
nimai; visuose trijuose laipsniuose išgydau antvisados greitai ir užlaikau 
slaptybėje.
STI? ICTI ji? A ls>!,yūau pus tuos, kuriuos daktarai jau buvo atsisakę išgydyti. Gy- 
•J 1 1 C l\n dau be jokiu operacijų, skausmu ir neatitraukiame nuo biznio.
Tuojaus duodame Palengvinimą. Aš neapsiimu išgydyti tu, kuriu negalima. Mano gydy
mo -^udas chronišku ligų yra vienas iš geriausiu, ką užtikriname, jog visada atn< ša geras, 
ęasekmes. Gyriau Ausu, Galvos. Širdies' Gerklės, Plaučiu, Krutinės, Pečiu, Kepenų, Pilvo. 
Žarnų, Inkstu. Šlapinimosi organu. Smegenų, Nervu, Kaulu. Sąnariu ir visas Kitas ligas. 
Aš netikiu į gydytini laiškais, todėl neklauskite manęs patarimu, Kurie gyvenate toliaus 
atvažiuokite pas mane ant vienos dienos.o aš jums tikrą teisybę pąsakysiu, ar‘galiu išgydyt.

TAD RVPWC 208 W. 42nd»St., ar>i Broadway D1IM1E, NEW YORK CITY, N. Y.

Draugijos ir organizmų 
evoliucija.

Šita knyga suteikia kiekvienom daug žinojimo ir 
išminties. Joje išaiškinta kiekvienam supran
tama kalba draugijos ir organizmų išsivysty
mas. Taigi, jei nori dasižinoti daug paslapčių, 
turi būtinai tą knygą perskaityti.

Kaina 5Oc.
Rašykit:

“LAISVE”
183 ROEBLING ST., BROOKLYN, N.Y.

ĮSTEIGTAS 1886 M.
Kiekvieno lietuvio privalumu yra prisisidėti 

prie tos organizacijos. Moka pašalpą ligoje po 
$6.00 savaitėje ir turi keturis apsaugos laipsnius:

$150
$300

$600
$1000

Išmokėjo našlėms ir našlaičiams posmertinių pa
šalpų $91.797.68; įvairiems kultūros reikalams $8.431.18. 
Turtas išneša (1 d. Sausio 1914 m.) $64.620.36.

A. B. Strimaitis, Centr. Sekr.
307 W. 30th St. - New York, N Y.

LIETUVIŲ APDRAUDOS DRAUGIJA

Nauji Laiškai
Tik ką atspaumnom daugybę pui

kiausių laiškų, įvairiausio turinio, su 
gražiausiomis dainomis ir kvietkomis. 
Tais laiškais k:ekvienas galės pasi
džiaugti. Kas ims 100 laiškų (sykiu 
ir konvertus) — tas tegul prisiunčia 
70c. Kas ims 1000 laiškų — tam ap
sieis tik $5.00. i

Višmineti laiškai yra gaunami “Lai
svės” krautuvėje, 183 Roebliųg St., 
Brooklyn, N. Y.

ŠITOJ KNYGOJ "DAKTARAS" netilr 
pamokina kaip- ir kur nno visokių ligų gerai 
išsigydyti, bot taip-pnt labai gražiai, kaip 
tikras tčvas pamokina ir kaip nuo visokių li
gų apsisaugoti.

KNYGOJ "KAKTARAS" labai daug ap- 
rašo apie vyrų ir moterų dorų bei morališką 
lytišką gyvenimą ir aiškiai, atvirai taip išdčs- 
tinčja, jog kitose knygose to visko negali at
rasti. Šita knyga kiekvienam užaugusiam 
vyrui ir moterei labai reikalinga turėti, kad 
žinoti kaip ir ką daryti, seniems ir jauniems 
ir kaip laimingai gyventi. Čion viską negali
ma aprašyti, bet tik- perskaičius knygą atra
site.

ŠITA KNYGA illlustruotu puikinis moks
liškais paveikslais ir apie žmogaus kūno su- 
budavojiiną su visokiomis paslaptybėmis 
užaugusiems žmonėms tinkama.

YPATINGAI serganti, nusilpneję, sukliu
rę, pasigadinę per jaunystės klaidas ir vargi
nami visokiomis, kaip paprastomis šviežio
mis teip užsisenėjusiomis ligomis, šitoje kny
goje atrasite tikrą rodą.

JEI sergi ant kokios nors ligos, tai pirmiau 
ne kaip kreipsies prie kokio nors gydytojaus, 
arba vartosi liekarstas, reikia perskaityt kny
gą "Daktaras’!, nes didelės daugybes žmonių, 
kurie tik perskaitė šitą knygą, išsigydė.

TODĖL, kad ta knyga dėl labo visuome
nės išduota, tai kiekvienas ją apturės VISAI 
DOVANAI, kuris tik atrųs keletą štampų už 
prisiuntimą.

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
šitą apgarsinimą ir adresuok teip:

Tha Philadelphia M. Clinic,
1117 Walnut st.,

PHILADELPHIA, PA.
TEMYKIT VYRAI IR MOTERIS! Kad 

sergi, jautiesi kokį nors nesveikumą ir reika
lauji geros, teisingos pagelbos, kad trumpam 
laike galėtum išsigydyt, tai atsišaukie prie 
Profesionališko Daktaro, Ph. M. Klinikos 
lietuviškoj kalboj. Rašyk arba ateik.

OFISO VALANDOS KASDIEN nuo 10 iš 
ryto iki 4 po pietų. Nedčlioj iki 3, o utarnin- 
kc ir pčtnyčioj vakare nuo 6 iki 8.

Telephone 5018 Orchard

Geriausia Laivakorčių 
ir pinigų siuntimo 

AGENTŪRA

Męs parduodame LAIVAKORTES 
ant geriausių ir greičiausių linijų, 
siunčiame pinigus žemiausiu kursu i 
visas dalis svieto. Visi atsilankiusie
ji tikrai bus užganėdinti mūsų patar
navimu. Kalbame lietuviškai. Duo
dam visokius patarimus DYKAI.

M. JOSEPHSON
UANKIERIUS

105 Stanton St., New York

LIETUVIŠKA

APTEKA
Žemiau paminėtas gyduoles galima 

apturėti per pačią:
Nuo Reumatizmo............................... $1.00
Kraujo Valytojas............................... $1.00
Vidurių Reguliatorius........................... 50c
Trojan k a..........................25c, 50c ir $1.00

Ir visokias kitokias gyduoles nuo 
visokių ligų, kurios čia dar nepaminė
tos galima gauti per pačtą.

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenue

Brooklyn, N. Y.

AR NORI ŽINOTI, KUR 
RANDASI PEKLA Į

Jeigu tu nori žinoti, kur randasi pe
kla, kaip kankina “velniai dūšias” ir 
ką kalba tos dūšios, kurios papuola j 
jų nagus, tai nusipirk knygą “Pas
merktųjų mirtin laiškai ir Alisselbur- 
go Bastilija”, tai ten tu atrasi tą, ko 
tau ,nei kunigai nebuvo pasakoję, nei 
tu iki šiol dar nebuvai skaitęs.

Ta knyga nupiešia visas baisenybes, 
kokias kaliniai perkenčia pakliuvę į 
šlisselburgo Bastiliją ir ką jie rašo 
savo giminėms, kuomet juos veda kar
ti, nes ten surinkta pasmerktųjų mir
tin laiškai.

Knyga turi 74 puslapius ir kainuoja 
tik 20 centų.

Pinigai galima siųsti ir stampomis.

“LAISVĖ”
183 Roebling St., Brooklyn, N.Y.

“INKVIZICIJA”
Yra tai knyga, kurioje telpa 
inkvizicijos, katalikiškos ti
kybos ir dvasiškijos istorija. 
Šita knyga bus viena iš aky- 
viausių knygų, kokios kada 
nors yra išėjusios iš po lietu
viškos spaudos. Ji netrukus 
bus gatava ir kainuos $1.00. 
Ją galima bus gauti tik da
bar orderiuojant nuo išleis
tuvės, nes ji per agentus ne- 
parsidavinės ir laikraščiuose 
daugiaus nebus garsinama.

F. MILOŠAUSKIS
25—2nd St., So.Boston,Mass.

‘•4

Vardas

Adresas;

BUK 
VYRAS

50,000
KNYGŲ

Vysai Dykai Del Virti
Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk del vyra. 

Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyrišktyna, isigyditi nuo uznuodijinia krauja 
arbasypili, nubiegima sieklos, patrotitu stypribe, pučkus 
ir kitus iŠmiethnuB, negromulavima, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, ruma- 
tizma,'gonorrhoea arba triperi, naujai įgautas lygas, 
strietura ir vysas vyru lygas, gal būti išgidonias sava 
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai.

Ta, dykai įgauta knyga, pasakis jums kodėl jus 
kentat ir kai|> galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra 
krautuvė žinios, katrus ture žinoti kožnas vedes arba 
nevedes vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara, 
katras atsydave ilgo, lajka tyrinejinu tu, specijalisku 
lygu. Temvkit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai, 
užmokam už pačto, ing užpečetita konvertą. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir adresa ant 
žetniaus paduotu kuponu, katrų siusk mums šendena.

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER & CO.. L 906 22 Fifth Avenoe. Chic**®:

Godotinas Tamista: I’ag-al Tamistos prižadiejma, aS noriečjau 
jogTamistaprisiusturuei man vysai dykai vėnajusu knyga del vyru.

Steitas

SPECUALISKAS IŠPARDAVIMAS
TOKIO IŠPARDAVIMO NEW YORKE DAR NIEKAI) NEHOO

a ) ai p tik 1-t

Toks pat Armonikas 
21 plieninių klapanų, 12 basų 

Vertės $25.00. tik už 4i»l-4.2f5

Atsiųskite mums nors kiek pi
nigų ant rankos, o męs jums 
nusiųsime muzi-kališką instru
mentą, kokį jus tik norėsite.

Labai puikus

Venskie Armonikai
su 21 perlo klevišiu, 8 basaitį

Vertės $18.00, tik už

GRAFAFONAS
Su 12 Lietuviškų dainų, vertės $-15.00. 
Atiduodame tik už ....................

Tą grnfafoną Kvaruntuiijame ant 10 mėty.

Męs užlaikome specijališkai rusų meistrą, kuris pataiso visokius 
Aluzikališkus Instrumentus ir Fonografus.

Atsilankę pas tnus nors sykį, ateisite visada. Reikalaukite kataliogo.

MOSCOW MUSIC CO.
52 Canal Street Dept. M. New York City, N. Y.

Išsiųsdink šiandien tiktai 
vieną dolerį, o apturėsi 
Edmundo Steponaičio raš
tų knygą, kuri privalo ras
tis kiekviename lietuviška

me name. Steponaitis buvo vienas iš pirmųjų mūsų jaunųjų rašytojų, 
kurie duoda mums pradžią grynos literatūros sriovei, kurių visų pir
miausias tikslas jau nebevien žadinimas tautos, visuomenės sąmonės, bet 
ir gaivinimas, tvėrimas pačios dailiosios mūsų raštijos.

Tąjį dailų poezijos ir prozos rinkinį galima gauti tiktai už 1 doi. pas

AL. STEPONAITIS
184 Atkins Avenue, Brooklyn, N. Y.

Šio laikraščiu, ir visuose kituose knygynuose ir krautuvėse. Reikalaukit 
visur. Reikalaujame agentų kiekvienoje lietuviais apgyventoje vietoje. 
Uždarbis geras. Klauskite apie sąlygas.

Tik 1 doleris!

PIRMYN
SAVAITINIS LAIKRAŠTIS.

Jei norite aiškiai suprasti darbininkų klejos gyvenimo ir judėji
mo reikalus; jei norite sekti šios šalies politiką ir turėti žinių iš 
viso pasaulio kraštų; jei norite apsipažinti su visuomenės ir gamtos 
mokslų klausimais,-tai užsirašykite laikraštį “PIRMYN”.

Prenumerata metams: Suvienytose Valstijose $ 1.50
Užsieniuose $2.00

“PIRMYN”
748 W. Lexington st., Baltimore, Md.

Jau laikas užsisakyti

KALENDORIUS




